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א 
  :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا, وبعد

مــد  فيــه شــتات كــالم العالمــة حمُ مجعــتا كتــاب األســامء والــصفات ,فهــذ
ُاخلــاص هبــذا املوضــوع مــن مجيــع مــا وقفــت عليــه مــن  نــارص الــدين األلبــاين

تراثــه املطبــوع واملــسموع, مــع ترتيــب مــسائله وتبويبهــا ليــسهل عــىل القــارئ 
  .الكريم تناوهلا والوصول ملا يريده منها

َّ وقــد ضممت هــذا الكتــاب إىل عمــيل املوســوعي الــذي مــن اهللا بــه عــيل  َّ ُ ْ َ ــ َ
ً, لكن رأيت نرشه مفردا ليسهل تناوله أللباين قسم العقيدةموسوعة العالمة ا ُ

للبــــــاحثني وطــــــالب العلــــــم املعتنــــــني هبــــــذا املوضــــــوع اخلطــــــري عــــــىل وجــــــه 
  .اخلصوص, واهللا من وراء القصد

  
  وكتب

  شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د
  يف صنعاء اليمن

  حرسها اهللا من كل سوء ومكروه
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z١x אא 
 :]العلو يف قال الذهبي[
يـدل عـىل أن البـاري تبـارك وتعـاىل عـال عـىل األشـياء فـوق عرشـه ] مما[و

‰þaë@paìàÛa@éîŠ×@Éë@@﴿: ; قوله تعاىلاألمكنة يف ّاملجيد, غري حال
áîÄÈÛa@ïÜÈÛa@ìçë@bàèÄÐy@ê…ëûí@üë﴾...  

 ]:ًقال اإلمام معلقا[
 بــه اجلامهــري عــىل ُمــن احلــق الــذي محــل اجلهــل تأمــل هــذه الكلمــة, فإهنــا 

جحــد مــا دلــت عليــه هــذه األدلــة الكثــرية مــن الكتــاب والــسنة مــن علــوة تعــاىل 
عــــىل عرشــــه, وعــــىل الطعــــن بالــــسلفيني املــــؤمنني بــــه, زاعمــــني أن الــــسلفيني 
ًبــإيامهنم هــذا جعلــوا هللا عــز وجــل مكانــا فــوق العــرش, تعــاىل اهللا عــام يقــول 

رصح بتنزهيـه يـًا, فهذا هو املؤلف, وهو مـن كبـار أئمـتهم ًالظاملون علوا كبري
ومـا حيمـل أولئـك اجلامهـري عـىل ذلـك .األمكنة كلهـا  يف تعاىل عن احللول

  يــستلزم أن يكــون حــاالإال تــومههم, أن اإليــامن بعلــوه عــز وجــل عــىل خلقــه;
وهـــذا باطـــل, ومـــا لــــزم منـــه باطـــل فهـــو باطـــل, وجهلــــوا أو : مكـــان, قـــالوايف 

 أن املكـــان أمـــر وجـــودي, وأنـــه لـــيس فـــو ق العـــرش وجـــود حـــادث, جتـــاهلوا
 يف ًوبالتايل فليس ثمة مكان إطالقـا, فـاهللا تبـارك وتعـاىل فـوق عرشـه, ولـيس

  .ًمكان أصال
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ومــن العجيــب أن هــؤالء الــذي مل يؤمنــوا بعــد بعلــوه عــز وجــل عــىل عرشــه 
إليامن بأن ا يف ًفرارا من اإليامن باملكان املزعوم, قد وقعوا عىل أم رأسهم

أو اهللا .كـــــل مكـــــان يف اهللا موجـــــود: , وذلـــــك بقـــــوهلمًاألمكنـــــة حقيقـــــة يف اهللا
ًتعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا! كل الوجود يف موجود ً.  

هذا القول من تشبيه اهللا عز وجل  يف تنبه ملا وأعجب من ذلك أن بعضهم
 هــــو األمكنــــة, فـــأرادوا تنزهيــــه عـــن ذلـــك فوقعــــوا فـــيام يف الـــةبمخلوقاتـــه احل

  :فقالوا! ًاملطلق املستلزم نفي وجوده تعاىل أصال رشمنه أال وهو التعطيل 
اهللا لــيس فــوق, وال حتــت, وال يمــني, وال يــسار, وال أمــام, وال خلــف, ال (

ًدخل العامل, وال خارجه, ال متصال به, وال منفصال عنه ً( !  
طباء ولقد سمعت هذا أكثر من مرة, عىل املنرب يوم اجلمعة من بعض اخل

فإنـا هللا وإنـا إليـه راجعـون عـىل غربـة ! م والـصالح لالذين يظن هبم الناس الع
ًالدين وجهل اخلاصة هبم فضال عن العامة, وإين ألحلف باهللا تعاىل لو قيـل 

صف لنا العدم, ملا استطاع أن يصفه بأكثر من هذا :: ألبلغ الناس وأفصحهم
 ولعلـــه –أئمـــة الـــسلف الـــذي يـــصفون بـــه معبـــودهم, ولقـــد أجـــاد مـــن قـــال مـــن 

, واملعطــــل يعبــــد ًاملــــشبه يعبــــد صــــنام: − اإلمــــام ابــــن القــــيم رمحــــه اهللا تعــــاىل
 ."ًعدما

وهــذا كلــه مــن شــؤم االنحــراف عــن الــسنة, واإلعــراض عــن أتبــاع الــسلف 
  ص زمرهتم حتت لواء حممد   يف وأئمة احلديث حرشنا اهللا تعاىل

  .) ١٢٣–١٢٢ص"(لوخمتصر الع"
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z٢x 
 ]:صهللا قال رسول ا[
األرض  يف الرامحــــون يــــرمحهم الــــرمحن تبــــارك وتعــــاىل, ارمحــــوا مــــن«

و الــرحم شــجنة مــن الــرمحن, فمــن وصــلها وصــله (الــسامء  يف يــرمحكم مــن
 .»اهللا ومن قطعها قطعه اهللا

  ]:قال اإلمام[

قولـــه  يف  كـــام" عـــىل " هـــو بمعنـــى " يف "هـــذا احلـــديث  يف قولـــه) تنبيـــه(
فاحلـــديث مـــن األدلــة الكثـــرية عـــىل أن اهللا  ﴾األرض يف واســري قـــل﴿ :تعــاىل

 العلـو "ف احلـافظ الـذهبي كتابـه ـَّكلهـا, ويف ذلـك أل تعاىل فـوق املخلوقـات
, ووضـعت لـه مقدمـة ضـافية ًمـن اختـصاره قريبـا  وقـد انتهيـت"للعيل العظـيم 

  .األخبار الواهية جت أحاديثه وآثاره ونزهته منَّوخر
  ).٥٩٦، ٢/٥٩٤"(الصحيحة"
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 ]:ً معلقا عىل قول شيخ اإلسالم"خمترص العلو"مقدمة  يف قال اإلمام[
يشء مــن النقــل الــصحيح مــا  يف العقــل الــرصيح وال يف واعلــم أنــه لــيس"

   ."يوجب خمالفة الطريقة السلفية أصال
 ]:قال اإلمام[

كتــاب احلــافظ الــذهبي أمــا النقــل الــصحيح فهــو موضــوع خمتــرص : وأقــول
ًالــذي بــني يــديك فــستجد فيــه مــا جيعلــك عــىل مثــل اليقــني مؤمنــا بــأن اآليــات 
القرآنيـــة واألحاديـــث النبويـــة واآلثـــار الـــسلفية متفقـــة كلهـــا عـــىل أن اهللا تعـــاىل 
ًفوق عرشه بذاته, بائنا من خلقه, وهو معهم بعلمـه, وسـرتى إنـشاء اهللا تعـاىل 

اعهم األولــــني ومــــن ســــار عــــىل هنجهــــم مــــن أن أئمــــة املــــذاهب املتبعــــة وأتبــــ
التـــابعني هلـــم حتـــى أواخـــر القـــرن الـــسادس مـــن اهلجـــرة; قـــد اتفقـــت فتـــاواهم 
وكلامهتم عىل إثبات الفوقية هللا تعاىل عىل عرشـه وخلقـه وعـىل كـل مكـان, 

فهو جممع عليه مـن الـسالفني  IQHص وأن ذلك كام أنه متواتر عن رسول اهللا
هــــاء واملفــــرسين واللغــــوين وغــــريهم ني والفقواألئمــــة املاضــــني مــــن املحــــدث

عــددهم  يف ذلــك حتــى قــاربوا يف وســرتاهم بأســامئهم وأقــواهلم الثابتــة عــنهم
                                                 

 ].منه[.)١/١٧٥/٢ (" صفات رب العاملني " يف  رصح بتواتر ذلك احلافظ الذهبي)١(



@¶bÉm@!@íÝÉÜa@lbnØ 
 ٧ 

الواقع يبلغـون املئـات ولكـن ذلـك مـا تيـرس مجعـه للمؤلـف  يف املائتني وهم
, فــإذا وقــف الطالــب املخلــص للحــق عــىل كلامهتــم تــيقن IQHرمحــه اهللا تعــاىل

 يف قد أمجعـوا عـىل الـضالل, ولعلـم أن خمـالفهم هـوأنه يستحيل أن يكونوا 
 صـــفات رب " يف الـــضالل, ومـــا أحـــسن مـــا قالـــه املـــصنف رمحـــه اهللا تعـــاىل

ولـو "): ٢ − ١٨٧/١( بعد أن ذكر قليال مما أرشنا إليـه مـن النقـول "العاملني 
إثبات الصفات من األئمة ال تسع اخلرق, وإذا  يف ذكرنا قول كل من له كالم

اإلمجـاع عـىل إثباهتـا مـن غـري :  ال هيتـدي بمـن ذكرنـا أنـه يقـولكان املخـالف
نقله; فـال هـداه اهللا, وال خـري واهللا فـيمن رد عـىل مثـل  يف تأويلها أو ال يصدقه

الزهــري, ومكحــول, واألوزاعــي, والثــوري, والليــث بــن ســعد, ومالــك وابــن 
عيينـــة, وابـــن املبـــارك, وحممـــد بـــن احلـــسن, والـــشافعي, واحلميـــدي, وأيب 

بيـــد, وأمحـــد بـــن حنبـــل, وأيب عيـــسى الرتمـــذي, وابـــن رسيـــج, وابـــن جـــريج ع
الطــربي, وابــن خزيمــة, وزكريــا الــساجي, وأيب احلــسن األشــعري, أو يقــول 
مثل قوهلم من اإلمجاع مثل اخلطايب, وأيب بكر اإلسـامعييل, وأيب القاسـم 

والـــشيخ عبـــد ) فـــذكر غـــريهم ممـــا ســـيأيت...(الطـــرباين, وأيب أمحـــد العـــسال 
  ." الذين هم قلب اللب ونقاؤه− ) كل عرص يف اإلمام(قادر اجلييل ال

والعقل الفطري السليم يشهد هلؤالء األئمة وما معهم مـن نـصوص : قلت
  : الكتاب والسنة وبيان ذلك

                                                 
 مجاعـة آخـرين مـن " اجتامع اجليـوش اإلسـالمية " يف − رمحه اهللا تعاىل − وذكر ابن القيم )١(

 ].منه[.العلامء فراجعه إن شئت
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ال خالف بني املسلمني مجيعا أن اهللا تعاىل كان وال يشء معه; ال عرش, 
 يف عـاىل اخللـق, كـام سـيأيتوال كريس, وال سامء, وال أرض, ثم خلـق اهللا ت

  .حديث عمران بن حصني
 فإذا كان كـذلك فمـام ال شـك فيـه أن خملوقاتـه تعـاىل إمـا أن يكـون خلقهـا

ذاته تعاىل فهي حالة فيه وهو حال فيها, وهذا كفر ال يقول به مسلم, وإن يف 
 كــل مــا ": كــان هــو الزم مــذهب اجلهميــة وغــالة الــصوفية الــذين يقــول قــائلهم

ً تعاىل عام يقول الظاملون علوا كبريا"ك فهو اهللا تراه بعين َّ.  
ٍوإذا كان األمر كذلك فمخلوقاته تعاىل بائنة عنه غـري خمتلطـة بـه, وحينئـذ 
فإما أن يكون اهللا تعاىل فوق خملوقاته, وإما أن تكون خملوقاته فوقه تعاىل, 

 املطلــوب ًوهــذا باطــل بداهــة, فلــم يبــق إال أن اهللا تبــارك وتعــاىل فوقهــا, وهــو
الكتـــاب والـــسنة وأقـــوال الـــسلف, ومـــن جـــاء بعـــدهم مـــن  يف املقطـــوع ثبوتـــه

الكتـاب  يف األئمة عىل اختالف اختصاصاهتم ومذاهبهم كـام سـرتاه مفـصال
  .إن شاء اهللا تعاىل 

 ).٥٢- ٥٠ص"(خمتصر العلو"
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 ]:قال اإلمام حتت عنوان[
َالعنان«حديث  حول َ«IQH.  

 ســــــؤال مــــــن بعــــــض القـــــــراء ]"املــــــسلمون"أي جملــــــة  [ورد إىل املجلــــــة
  :ُتفسريه ولفظه يف األفاضل عن صحة احلديث الذي أورده احلافظ ابن كثري

عصابة فـيهم رسـول  يف  كنت بالبطحاء:عن العباس بن عبد املطلب قال«
:  قـــالوا"ا?مـــا تـــسمون هـــذ": فمـــرت هبـــم ســـحابة فنظـــر إليهـــا, فقـــال صاهللا 

والعنـان :  قـالوا"َوالعنـان?": واملـزن, قـال: قـالوا"واملـزن?": السحاب, قال
هل تدرون بعد ما بني السامء ":  قال–ًومل أتقن العنان جيدا :  قال أبو داود–

بعـــد مـــا بيـــنهام إمـــا واحـــدة أو اثنتـــان أو ": قـــال.ال نـــدري :  قـــالوا"واألرض?
ك, حتــى عــد ســبع ســاموات, ثــم ثــالث وســبعون ســنة ثــم الــسامء فوقهــا كــذل

فوق السامء السابعة بحر ما بني أسفله وأعاله مثل مابني سامء إىل سامء, ثـم 
هن مثل مابني سامء إىل سـامء, ثـم ِبَكُفوق ذلك ثامنية أوعال بني أظالفهن ور

عىل ظهورهن العرش, بني أسفله وأعاله مثـل مـابني سـامء إىل سـامء, ثـم اهللا 
   .»تبارك وتعاىل فوق ذلك

                                                 
 ."مقاالت األلباين"بواسطة , )٦٩٣ ـ ٦٨٨/ ٦ ("جملة املسلمون" يف  نرشه األلباينمقال) ١(
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 : ]اجلواب[
  :ديث ضعيف اإلسناد ال تقوم به حجة, وإليك البيانإن احل

  : خترجيه
وأبـــو ) ١٧٧١ و١٧٧٠رقـــم ("مـــسنده" يف أخـــرج احلـــديث اإلمـــام أمحـــد

ـــــــــــه البيهقـــــــــــي) ٢/٢٧٤(داود  ـــــــــــصفات" يف وعن ) ٣٩٩ص ("األســـــــــــامء وال
 يف وابـــــــــن خزيمـــــــــة) ١/٨٣(وابـــــــــن ماجـــــــــة ) ٢٠٦ – ٤/٢٠٥(والرتمـــــــــذي 

واحلـــافظ ) ٢/٣٧٨ ("املـــستدرك" يف واحلـــاكم) ٦٩− ٦٨ص  ("التوحيــد"
 والبغـوي) ٩١ – ٩٠ص  ("لـنقض عـىل بـرش املريـيسا" يف عثامن الـدارمي

مـن طـرق عـن سـامك بـن حـرب عـن عبـداهللا ) ٤٦٦ – ٨/٤٦٥ ("تفسريه"يف 
ِبن عمرية عن العباس به  َ.  

  : وقال الرتمذي
   "هذا حديث حسن غريب"

  : وقال احلاكم
وليس كام قالوا, وقد تناقض الذهبي ! فقه الذهبي  ووا"صحيح اإلسناد"

  : علة احلديث ;−  كام يأيت بيانه –
إســناده, وجهالــة أحــد رواتــه وهــو ابــن  يف االضــطراب: وللحــديث علتــان

وعنــه ": "هتــذيب التهــذيب"ترمجتــه مــن  يف عمــرية, فقــال احلــافظ ابــن حجــر
لــه ســامع ســامك بــن حــرب, وفيــه عــن ســامك اخــتالف, قــال البخــاري ال يعلــم 

يعنـي (, وحـسن الرتمـذي حديثـه "الثقات" يف من األحنف, وذكره ابن حبان
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أدرك اجلاهليــــة, وكــــان قائــــد : "معرفــــة الــــصحابة" يف , وقــــال أبــــو نعــــيم)هــــذا
تفـــرد : "الوحـــدان" يف األعـــشى ال تـــصح لـــه صـــحبة وال رؤيـــة, وقـــال مـــسلم

  ."ال أعرفه: سامك بالرواية عنه, وقال إبراهيم احلريب
  : ًلـــة األوىل فقـــد بينهـــا بعـــض العلـــامء تعليقـــا عـــىل التهـــذيب, فقـــالأمـــا الع

ــعــن ســامك عــن عبــداهللا بــن عــامرة, وهــو وهم, وقــال أبــو :  قــال رشيــك مــرة" ْ َ
 , واألول أصـح,عن إرسائيل عن سامك عـن عبـداهللا بـن عمـرية أو عمـري: نعيم

عــن إرسائيــل عــن ســامك عــن عبــداهللا بــن عمــرية عــن : وقــال أبــو أمحــد الــزبريي
  زوج درة 

  وأما العلة الثانية فتتلخص بـأن عبـداهللا بـن عمـرية جمهـول ال  ."بنت أيب هلب
   ١٠٩ص ("كتــاب العلــو" يف يعــرف, وقــد رصح هبــذا احلــافظ الــذهبي فقــال

  ):الطبعة اهلندية
 يف وكـذا قـال." وعبـداهللا فيـه جهالـة,تفرد به سامك بـن حـرب عـن عبـداهللا"

  ."نقد الرجال يف ميزان االعتدال"
 فـسبحان ,م نيس الذهبي هذا كله فوافق احلاكم عىل تصحيحه كام سبقث

  .من ال ينسى
وأمــا حتــسني الرتمــذي للحــديث فمــام ال يعتمــد عليــه ال ســيام بعــد ظهــور  

تــصحيح  يف مجلــة املتــساهلني يف علــة احلــديث, ذلــك ألن الرتمــذي معــدود
 يف ذهبياألحاديث كاحلاكم وابن خزيمة وابن حبان ونحوهم, وهلذا قال ال

  ):٣٣ص ("امليزان"
  ."ال يعتمد العلامء عىل تصحيح الرتمذي"
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وكـــذلك ال يعتمـــد املحققـــون مـــن العلـــامء عـــىل توثيـــق ابـــن حبـــان : قلـــت
 "لـــسان امليـــزان"مقدمـــة  يف ذلـــك كـــام بينـــه احلـــافظ ابـــن حجـــر يف لتـــساهله

وخالصــة ) ٢١ – ١٨ص(ردي عــىل الــشيخ عبــداهللا احلبــيش  يف ًوزدتــه بيانــا
 ًيوثـق املجهـولني حتـى الـذين يعـرتف هـو بأنـه ال يعـرفهم فيقـول مـثالذلك أنه 

  : ترمجة سهليف 
يـــروي عـــن شـــداد بـــن اهلـــاد, روى عنـــه أبـــو يعقـــوب, ولـــست أعرفـــه, وال "

   !!"أدري من أبوه
وهــذا موضــوع هــام جيــب عــىل كــل مــشتغل بعلــم الــسنة وتــراجم الــرواة أن 

ًيـــث الـــضعيفة اغـــرتارا يكـــون عـــىل بينـــة منـــه, كـــي ال خيطـــيء بتـــصحيح األحاد
تعليقـــه عـــىل املـــسند,  يف بتوثيـــق ابـــن حبـــان, كـــام فعـــل أحـــد أفاضـــل العلـــامء

  . وغريمها "التعقب احلثيث" يف والشيخ احلبيش
وأما طلب الـسائل رشح هـذا احلـديث, فـال داعـي عنـدي لإلجابـة عنـه بعـد 

  أن 
ن بيـان بينا ضعفه, بل أعترب االشتغال برشحه مـضيعة للوقـت, إذ كـل مـا فيـه مـ

املسافة بـني كـل سـامء والتـي فوقهـا, وكـذا البحـر فوقهـا والثامنيـة أو عـال كـل 
 يف ذلـــك مل يـــرد فيـــه يشء صـــالح لالحتجـــاج بـــه; نعـــم هنـــاك أحاديـــث أخـــرى

حتديـد املــسافة املــذكورة, وهــي مــع ضــعف أســانيدها خمتلفــة متناقــضة, وال 
ـــــن خزيمـــــة ـــــق بينهـــــا كـــــام فعـــــل اب ـــــدال" يف داعـــــي للتوفي  يف يهقـــــي والب"توحي

  . إذ التوفيق فرع التصحيح, وهو مفقود "األسامء"
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 فحق جيب "ثم اهللا تبارك وتعاىل فوق ذلك": آخر احلديث يف وأما قوله
آيات كثرية وأحاديث متواترة شهرية, وقد ساقها وتكلـم  يف اإليامن به لثبوته

 فلرياجعها من شاء الوقوف "كتاب العلو" يف عىل أسانيدها احلافظ الذهبي
  .عليها

 تبـــارك –إن اإليـــامن بعلـــو اهللا : ًوهبـــذه املناســـبة أرى لزامـــا عـــيل أن أقـــول
 عـــىل خلقـــه متفـــق عليـــه بـــني أئمـــة املـــسلمني قاطبـــة وفـــيهم األئمـــة –وتعـــاىل 

ًذلك تشبيها هللا تعاىل أو  يف األربعة, ومن ينكر ذلك من املتأخرين بحجة أن
ا, وهـــي أن صـــفات اهللا ة منـــه عـــن احلقيقـــة املتفـــق عليهـــفلـــإثبـــات مكـــان لـــه غ

, فإذا كان ال يلـزم مـن إثبـات )١(ا بحقيقة ذلك كلهاَنِلْهَتبارك كذاته من حيث ج
الــــذات تــــشبيه, فكــــذلك ال يلــــزم مــــن إثبــــات الــــصفات تــــشبيه ومــــن غــــاير بــــني 

هـــذا  يف ًاألمـــرين فقـــد كـــابر أو تنـــاقض, وللحـــافظ اخلطيـــب كلمـــة نافعـــة جـــدا
ل هبا الكالم إذا اتـسع لـذلك صـدر الصدد أرى من الرضوري نرشها, ولو طا

  .املجلة الزاهرة 
  :−  تعاىل  رمحه اهللا–قال اخلطيب 

الــسنن الــصحاح مــذهب  يف الــصفات, فــإن مــا وري منهــا يف  أمــا الكــالم"
الـــسلف رضـــوان اهللا علـــيهم إثباهتـــا وإجراؤهـــا عـــىل ظاهرهـــا, ونفـــي الكيفيـــة 

 ســـبحانه, وحققهـــا مـــن والتـــشبيه عنهـــا, وقـــد نفاهـــا قـــوم فـــأبطلوا مـــا أثبتـــه اهللا
ذلـــك إىل رضب مـــن التـــشبيه والتكييـــف, والقـــصد  يف املثبتـــني قـــوم فخرجـــوا

                                                 
 .كله:  كذا, ولعل صواهبا" )١(
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إنـــام هـــو ســـلوك الطريقـــة املتوســـطة بـــني األمـــرين, وديـــن اهللا بـــني الغـــايل فيـــه 
  .واملقرص عنه 
الــــذات,  يف الــــصفات فـــرع عــــىل الكـــالم يف هــــذا أن الكـــالم يف واألصـــل
ًان معلومـا أن إثبـات رب العـاملني عـز ذلك حذوه ومثاله, فإذا ك يف وحيتذي

وجــل إنــام هــو إثبــات وجــود ال إثبــات كيفيــة, فكــذلك إثبــات صــفاته إنــام هــو 
  .لبيان إثبات وجود, ال إثبات حتديد وتكييف

هللا تعــاىل يــد وســمع وبــرص, فــإنام هــي صــفات أثبتهــا اهللا تعــاىل : فــإذا قلنــا
 العلـم, :ى الـسمع والبـرصإن معنى اليد القدرة, وال إن معن: لنفسه, وال نقول

إهنــا جــوارح, وال نــشبهها باأليــدي واألســامع واألبــصار التــي هــي : وال نقــول
 ,جـــوارح وأدوات الفعـــل, ونقـــول إنـــام وجـــب إثباهتـــا, ألن التوقيـــف ورد هبـــا

ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@@@@﴿: ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تبـارك وتعـاىل
Žč–fljÛa ﴾له تبارك وتعاىل وقو :﴿ć†flyc@aĆìÐ×@ŽéÛ@žåØflí@žáÛflë﴾.  

وملــا تعلــق أهــل البــدع عــىل عيــب أهــل النقــل بروايــاهتم هــذه األحاديــث, 
ُولبسوا عىل من ضعف علمه بأهنم يروون ما ال يليق بالتوحيـد وال يـصح  يف َّ

كتـاب  يف ة أهل التعطيل, أجيبوا بأنفلالدين, ورموهم بكفر أهل التشبيه وغ
 تعــاىل آيــات حمكــامت يفهــم منهــا املــراد بظاهرهــا, وآيــات متــشاهبات ال اهللا

يوقــف عــىل معناهــا إال بردهــا إىل املحكــم, وجيــب تــصديق الكــل واإليــامن 
ّ جارية هـذا املجـرى ومنزلـة عـىل هـذا ص باجلميع, فكذلك أخبار الرسول

  .التنزيل برد املتشابه منها إىل املحكم ويقبل اجلميع 
  : الصفات ثالثة أقسام يف يث املرويةفتنقسم األحاد
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أخبار ثابتة أمجع أئمة النقـل عـىل صـحتها الستفاضـة نقلهـا : القسم األول
فيجب قبوهلا, واإليامن هبا, مـع حفـظ القلـب أن يـسبق إليـه مـا يقتـيض تـشبيه 

  .اهللا بخلقه, ووصفه بام ال يليق من اجلوارح والتغري واحلركات 
بأســـانيد واهيـــة, وألفـــاظ شـــهد أهـــل العلـــم أخبـــار ســـاقطة : والقـــسم الثـــاين

  .بالنقل عىل بطالهنا, فهذه ال جيوز االشتغال هبا واالعتامد عليها 
أحــوال نقلتهــا الــبعض دون  يف أخبــار اختلــف أهــل العلــم: والقــسم الثالــث

حيــز  يف الكــل, فهــذه جيــب االجتهــاد والنظــر فيهــا ليلحــق بأصــحها أو جيعــل
  ."الفساد والبطول

صــدد الكــالم عليــه مــن هــذا القــسم,  يف ديث الــذي نحــنوهــذا احلــ: قلــت
  .وقد نظرنا فيه عىل ضوء قواعد احلديث فتبني أنه من الفساد والبطول

  نــرمحـال دــــو عبـــحممد نارص الدين أب
  )١٧٢ – ١٦٧ ص"(مقاالت األلباين"
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z٥x א 

 حتى عنه ثوبه ص النبي فحرس مطر, ص النبي مع أصابنا: قال أنس عن
  .»بربه عهد حديث ألنه«: قال فعلت? مل: قلنا.املطر أصابه

  .)صحيح(
  ]:قال اإلمام[

, خلقه عىل وتعاىل تبارك اهللا علو إىل رصحية إشارة احلديث ويف: قلت
 يف العلــــو عــــىل الدالــــة األحاديــــث مجلــــة يف الــــذهبي احلــــافظ أورده ولــــذلك
  ."الغفار للعيل العلو" القيم كتابة
 ).١٥٦ص"(ب املفرداألد"صحيح"
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z٦x  
ُينـزل«: قـال ص اهللا رسـول أن هريـرة, أيب عن  كـل يف وتعـاىل تبـارك ربنـا َ
 يـــدعوين مـــن فيقـــول اآلخـــر, الليـــل ثلـــث يبقـــى حـــني الـــدنيا, الـــسامء إىل ليلـــة

  ).صحيح(. »له? فأغفر يستغفرين من فأعطيه? يسألني من له? فأستجيب
  ]:قال اإلمام[

 ,احلديث حفاظ بذلك شهد كام متواتر, صحيح اللفظ هبذا احلديث هذا 
  :وقال ,)٧/١٢٨ ("التمهيد" يف الرب عبد ابن منهم
 ســبع فــوق مــن العــرش عــىل الــسامء يف وجــل عــز اهللا أن عــىل دليــل وفيــه "

 يف واجلهميـة املعتزلـة عـىل حجـتهم مـن وهـو اجلامعـة, قالـت كام ساموات
   ."مكان كل يف وجل عز اهللا إن: قوهلم
 هـو بـام يـرصح ثـم هـذا, لقـوهلم بتكفـريهم يتظـاهر مـن ذنـاهبمأ ومـن: قلت

 ": فيقـول ,املعـدوم بـه يـصف بـام فيـصفه تعـاىل, وجـوده جحـد وهـو منه, رش
  .ًكبريا ًعلوا الظاملون يقول عام اهللا تعاىل!! "خارجه وال العامل داخل ليس
 ).٢٠٥ص"(صحيح األدب املفرد"
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z٧x אאא 
אאא 

َ كــان وجه ســؤال فــيام ســبق مــن اجللــسات حــول صــفة العلــو هللا عــز :الــشيخ ــ ِّ ُ
وجــــل واآليــــة التــــي يتــــوهم الكثــــريون منهــــا أهنــــا تنــــايف صــــفة العلــــو هللا تبــــارك 

, فيجـب )٤:احلديـد (﴾žáŽnžä×@bflß@flåžíc@žáØflÈflß@flìŽçflë﴿: وتعاىل, أال وهي قوله عز وجـل
هذا الصدد أن اهللا تبارك وتعاىل له كل صفات الكامل, وهو منزه   يفأن نعلم

عــن مجيــع صــفات النقــصان, وأن صــفات الكــامل منهــا مــا هــو معلــوم بمجــرد 
العقل والفطرة السليمة, وهذا قليل, مثل كون اهللا عز وجل فوق املخلوقات 
أو كلهـــا, فهـــذا يعـــرف بمجـــرد العلـــم بـــأن اهللا عـــز وجـــل يليـــق بـــه كـــل صـــفات 

ُامل, كأن يكون اهللا عز وجل فوق املخلوقات وال عكس فهو مما يعرف الك َ ْ ُ
الكتــاب والــسنة  يف ببدهيــة العقــل, ومــع ذلــك فقــد جــاءت النــصوص الكثــرية

ًترصح ترصحيا لـيس بعـده تـرصيح بـأن اهللا عـز وجـل فـوق املخلوقـات كلهـا, 
@ŽåflàžyŞŠÛa@﴿وبعض هذه النصوص تبني بأنه فوق العـرش بـصورة خاصـة, كآيـة 

@@ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ﴾)عديـد مـن اآليـات الكريمـة أشـهر  يف  التـي تكـررت)٥:طه
من أن تذكر, فـالعرش خلـق مـن خلـق اهللا عـز وجـل, بـل هـو أعظـم خملوقـات 
اهللا تبــارك وتعــاىل, فتنــصيص رب العــاملني عــىل أنــه فــوق العــرش العظــيم هــو 

ه أن ينحــرف عــن مــن العقائــد التــي جيــب عــىل املــسلم أن يتبناهــا وال جيــوز لــ
داللتها الظاهرة إىل املعاين املخرتعة املبتدعـة والتـي يـذهب إليهـا كثـري مـن 
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علــــامء الكــــالم املعــــروفني بــــانحرافهم عــــام كــــان عليــــه الــــسلف الــــصالح مــــن 
اإليــامن بآيــات الــصفات كلهــا وأحاديــث الــصفات كلهــا, دون أي حتريــف أو 

  .تأويل
 مالك رمحه اهللا أنه جـاءه رجـل  وقد تواتر أو عىل األقل اشتهر عن اإلمام

الـرمحن عـىل العـرش اسـتوى, كيـف اسـتوى?, فكـان جوابـه ! يـا مالـك: فقال
ًلغـــة, وهـــو العلـــو, االســـتواء لغـــة : االســـتواء معلـــوم, يعنـــي: رمحـــه اهللا أن قـــال

االســــتواء معلــــوم, والكيــــف : معنــــاه العلــــو, هكــــذا يعنــــي اإلمــــام مالــــك بقولــــه
عــن الكيــف بدعــة, فاإلمــام :  عنــه أيالالــسؤ عنــه بدعــة, والــسؤالجمهــول, و

جوابــه هــذا للــسائل العقيــدة الــسلفية اجلامعــة لكــل  يف مالــك رمحــه اهللا يقــرر
وجـــل, فهـــي تثبـــت كـــام جـــاءت وبـــاملعنى الثابـــت لغـــة ولكـــن  صـــفات اهللا عـــز

: القــــرآن الكــــريم يف متثيلهــــا وتــــشبيهها; ألن اهللا عــــز وجــــل يقــــول ]جيــــوز[ال
﴿@@@flë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽç﴾) ففـي اآليـة نفـي وهـو تنزيـه )١١:الـشورى 
ويف اآلية إثبات لصفتني من صفات اهللا عز وجل وهو أنه ) ليس كمثله يشء(

čéčÜžrčà×@flžîÛ@@﴿سميع بصري, فسمعه ال يشبه األسامع, وبرصه ال يشبه األبـصار, 
Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘﴾.  

 ننفي عنـه )١١:الشورى(﴾ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴿: ية حني قال تعاىلكذلك هبذه اآل
مشاهبته للحوادث, ومشاهبة احلوادث له, ولكـن ذلـك ال يعنـي أن ننفـي عنـه 

  .الصفات التي أثبتها تبارك وتعاىل لنفسه
ومن هنا جاء انحراف الذين انحرفوا عـن طريـق الـسلف الـصالح وهـو مـن 

تثبيــت للــصفات, ألن اآليــة نفــت وأثبتــت, نفــت عــدم مجعهــم بــني التنزيــه وال
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ًشـــيئا وأثبتـــت شـــيئا, فـــال يكـــون اإليـــامن بـــاهللا عـــز وجـــل إال بـــاإليامن هبــــذين  ً
وجــل  هــذه اآليــة, تنزيــه وإثبــات, تنزيــه اهللا عــز يف ذين ذكرمهــا اهللالــاألمــرين ال

عن مشاهبته للحوادث, وإثبات الصفات هللا عز وجل التي أثبتها اهللا عز وجل 
نـــصوص الكتـــاب والـــسنة, ويف  يف , فـــصفات اهللا كثـــرية, وهـــي مبثوثـــةلنفـــسه

 يف بعضها اتفاق ويف كثري منها اختالف, وهيمنا اآلن البحـث بـصورة خاصـة
صفة من هذه الصفات التي اختلف فيها املـسلمون منـذ أن وجـدت املعتزلـة 
وتـــأثر مـــن تـــأثر هبـــم ممـــن ينتمـــي إىل مـــذهب أهـــل الـــسنة كاألشـــاعرة بـــصورة 

الكتاب والسنة; هيمنـا  يف ً فاملعتزلة أنكروا كثريا من الصفات الثابتةخاصة,
  :صفة العلو هللا العيل الغفار يف البحث اآلن

ذلـــــك مجيـــــع  يف فقـــــد ذهبـــــت املعتزلـــــة وتبعـــــتهم األشـــــاعرة ثـــــم حلقهـــــم
ًاملــــسلمني الــــذين هــــم اليــــوم عــــىل وجــــه األرض إال قلــــيال مــــنهم وهــــم أهــــل 

كثــر املــسلمني اليــوم ينكــرون أن يكــون اهللا احلــديث, املعتزلــة واألشــاعرة وأ
ــتبــارك وتعــاىل فــوق خملوقاتــه كلهــا, بــل ي كــل  يف حون بــأن اهللا عــز وجــلِّرصُ
كـــل الوجـــود, أمـــا اآليـــات الكثـــرية  يف مكـــان, وأن اهللا تبـــارك وتعـــاىل موجـــود

واألحاديث األكثر التي تثبت هللا صفة علوه عىل خلقـه فهـم يتأولوهنـا بتأويـل 
هذه التآويل تـؤدي هبـم إىل إنكـار حقـائق هـذه املعـاين : ا, أييعطلون معانيه

مــن هــذه : ًفمــثالالتــي تــضمنتها النــصوص املــشار إليهــا مــن الكتــاب والــسنة, 
óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@﴿:  السابقةإثبات العلو هللا عز وجل اآلية يف النصوص الرصحية

ôflìflnža@”žŠflÈÛa﴾)ــه  العلــو فيهــا  فهــم يؤولــون هــذه اآليــة فيعطلــون معنــى)٥:ط
اســتوىل, هكــذا يفــرسون اآليــة, : الــرمحن عــىل العــرش اســتوى أي: بقــوهلم
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اسـتوىل مـن االسـتيالء, وحيتجـون عـىل : الرمحن عىل العـرش اسـتوى يعنـي
  :ما ذهبوا إليه من التأويل املذكور بشعر معروف وهو

  بغري سيف ودم مهراق  استوى برش عىل العراق
: ىل, هكــذا يفــرسون اآليــة الكريمــةاســتوى بــرش عــىل العــراق بمعنــى اســتو

﴿@@@@@@ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa﴾) معنـاه عنـدهم اسـتوىل, وهـم حيـنام )٥:طـه 
يفـــرسون هـــذا التفـــسري ال يتنبهـــون مـــع األســـف الـــشديد إىل أهنـــم صـــح فـــيهم 

كان حتت املطر صـار حتـت املـزراب; ألهنـم بـزعمهم نزهـوا : املثل العامي
وجــل,  خلوقــات بــزعمهم أن هــذا ال يليــق بــاهللا عــزاهللا مــن أن يكــون فــوق امل

إنــه فــوق املخلوقــات حــرصناه بمكــان, هــذه شــبهتهم وســنأيت : ألننــا إذا قلنــا
ًعىل إبطاهلا قريبا إن شاء اهللا, ففرارا من هذا الزعم الذي زعموه أنه يلزم من  ً
وصف اهللا بأنه فوق املخلوقات حتييزه بمكان فروا بزعمهم من هذا فوقعوا 

 هو رش منه, وذلك حينام فرسوا استوى بمعنى استوىل, فإن معناه أن اهللا فيام
بعـض اآليـات املتعلقـة باسـتواء  يف ًعز وجل قبل ذلك مل يكن مـستوليا, ألنـه

flž‰þaflë@čpaflìflàŞÛa@flÕÜfl@@@¿@@@@ôflìflnža@ŞáŽq@âbŞíc@čòŞnč@@﴿: الرب عىل عرشه قـال تعـاىل
@@”žŠflÈÛa@óÜflÇ﴾) تفيـد الرتاخـي, فبعـد أن خلـق »ثـم«وكلنـا يعلـم أن  )٥٤:األعـراف 

الــــساموات واألرض اســــتوىل عــــىل العــــرش, ومعنــــاه أنــــه قبــــل ذلــــك مل يكــــن 
ًمستوليا, والزم هذا أنه كان عاجزا عن االستيالء شأن اخلالق األكرب سبحانه  ً

  : الشعر يف وتعاىل كشأن برش الذي رضبوا به املثل, فقالوا
  استوى برش عىل العراق
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ًا بال شـك معنـاه مل يكـن قبـل ذلـك مـستويا, وملـاذا? ألنـه مل يكـن قـادرا هذ ً
  : عىل االستيالء, فلذلك قال

  بغري سيف ودم مهراق  استوى برش عىل العراق 
فكلمة استوى بمعنى استوىل فيه تعجيز لرب العاملني مل يتنبهـوا لـه, ألنـه 

ٍستول مـع أن غـري مـ ثـم اسـتوىل, وقبـل ذلـك مـاذا كـان? كـان:  أي»ثم اسـتوى«
املـــسلم ملجـــرد أن يستحـــرض عظمـــة اهللا تبـــارك وتعـــاىل, وأنـــه قـــادر عـــىل كـــل 
ًيشء جمرد استحضاره هلذا املعنـى يعلـم أنـه مـا خيلـق شـيئا إال وهـو مـسيطر 

  .عليه ال تنفك سيطرته عنه حلظة مهام دقت وصغرت
 يف ســبيل تنزيــه اهللا عــن املعنــى اخلــاطئ الــذي قــام يف هــم بــزعمهم: ًفــإذا

تنقيص اهللا عز وجـل ويف نـسبتهم لـه إىل العجـز والتقـصري  يف سهم وقعوانفو
ًألنــه مل يكــن مــستوليا عــىل العــرش ولــو حلظــة مــن الــزمن, ثــم اســتوىل عــىل 

  .العرش, وهذا ضالل ال حيتاج إىل كثري رشح
  ما الذي أوصلهم إىل مثل هذا التأويل?

بظــنهم أن أرادوا اخلــالص مــن جعــل اهللا عــز وجــل بمكــان و زعمــوا بــأهنم
 بمعنـى )٥٤:األعـراف (﴾”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ôflìflnža@ŞáŽq@@@@@﴿: املسلم إذا آمـن بقولـه تعـاىل

ظـــنهم أن معنـــى هـــذه اآليـــة أن اهللا عـــز وجـــل بمكـــان, وهـــذا ظـــن  يف اســـتعىل
خاطئ, ورأي عاطل ال ينبغي أن يتورط أو أن يغرت به املسلم; ألن اهللا تبارك 

 وال بعــد املخلوقــات, كــان اهللا وال وتعــاىل لــيس بمكــان, ال قبــل املخلوقــات
يشء معــــه, اهللا تبــــارك وتعــــاىل غنــــي عــــن خملوقاتــــه فإنــــه تبــــارك وتعــــاىل مــــن 

@åflß@čožîfljÛa@şwčy@bŞäÛa@óÜflÇ@čéÜčÛflë@@@@@@@﴿: أوصافه وهو الغني عن العـاملني, كـام قـال
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@@@@@@@@åflÇ@ĞïčäË@fléÜÛa@ŞæhÏ@flŠÐ×@žåflßflë@bÜîčjfl@čéžîÛg@flÊbİflnža@a@fĺ čàÛbflÈÛ﴾) فكـان اهللا كـام )٩٧:آل عمران 
ًنعلم مجيعـا وال يشء معـه, وال خلـق معـه, ثـم خلـق املخلوقـات كلهـا, فقبـل 

ًمكــــان قطعــــا, ألن املكــــان وجــــد بوجــــود  يف أن خيلــــق املخلوقــــات مل يكــــن
كـان اهللا وال خلـق : ًاخللق, أمـا قبـل وجـود اخللـق فلـم يكـن هنـاك مكـان, فـإذا

ًه أيضا, فلام خلق اهللا تبارك وتعـاىل املخلوقـات وجـد وال مكان مع: معه أي
ًهــذا املكــان? حاشــا لربنــا أن يكــون فقــريا حمتاجــا إىل  يف املكــان, فهــل حــل ً

يشء من خلقه, فهو عز وجل من هذه احليثية ليس بمكان وليس بحاجة إىل 
 مكان, فهو اآلن كام عليه كان قبل وجود مكـان, قبـل وجـود املكـان مل يكـن

املكـــان, هـــذه حقيقـــة  يف ن, فهـــو كـــذلك بعـــد وجـــود املكـــان لـــيساملكـــايف 
اســـتوى بمعنـــى اســـتوىل هـــم : بدهيـــة, وهـــؤالء الـــذين يفـــرسون اآليـــة الـــسابقة

  :يريدون الفرار من إثبات املكان هللا,وليس هذا طريق هذا الفرار, كام قيل
  ما هكذا يا سعد تورد اإلبل    مشتمل أوردها سعد وسعد

مكـان وهـو كـذلك بعـد  يف أن اهللا عـز وجـل مل يكـنعىل املـسلم أن يثبـت 
مكــان, فاعتبــار املــسلم أن اهللا فــوق املخلوقــات ال  يف أن خلــق املكــان لــيس

مكان, ألن املخلوقات حمدودة املدى, فكل يشء حمدود من  يف يعني أنه
املخلوقـــات, فـــإذا كانـــت املخلوقـــات حمـــدودة فـــام وراء املخلوقـــات عـــدم 

هــو مل : ًكــان اهللا وال يشء وال مكــان, فــإذا: ا نقــوللــيس هنــاك مكــان, فــإذا كنــ
 يف ًمكــان, فهــو كــذلك أيــضا مــا دام أنــه وراء املخلوقــات فهــو لــيس يف يكــن
  .مكان
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الكتـــاب  يف املـــشكلة التـــي اضـــطرهتم إىل تأويـــل عـــرشات النـــصوص: ًإذا
والـــسنة هـــو وهـــم وخيـــال; ألهنـــم يتومهـــون أن إثبـــات الفوقيـــة هللا معنـــى ذلـــك 

ن, والفوقية التي هي صفة اهللا عز وجل هلا عالقـة بـاهللا األزيل مكا يف جعلوه
القديم وليس هلا عالقة باحلادث املخلوق الذي وجد بعد أن مل يكن, فهـذا 
املخلوق حمدود, ففـي حـدوده املكـان والزمـان, أمـا مـا وراء هـذا املخلـوق 
ـــــارك  فـــــال مكـــــان وال زمـــــان, فـــــأي يشء وراء هـــــذا املخلـــــوق لـــــيس إال اهللا تب

  .عاىلوت
 ومـــــن هنـــــا يقـــــول الـــــسلف ريض اهللا عـــــنهم كاإلمـــــام أمحـــــد وعبـــــد اهللا بـــــن 
املبــارك وغــريهم أن الــذين ينفــون صــفة العلــو عــن اهللا تبــارك وتعــاىل وأن اهللا 
لــيس فــوق خملوقاتــه إنــام يريــدون إنكــار وجــود اهللا عــز وجــل ولكــن بطريقــة 

ًمطلقـا يقولـون ال إله : اإلنكار, فهم بدل أن يقولوا يف ملتوية ليست صحيحة
اهللا ال فــــوق وال حتــــت, وال يمــــني وال يــــسار, وال أمــــام وال خلــــف, ال : ًمــــثال

  ًداخل العامل وال خارجه, فأين اهللا إذا?
صـــف لنـــا املعـــدوم, مل يـــستطع أن يـــصف : ًلـــو قيـــل ألفـــصح العـــرب بيانـــا

املعدوم بأكثر ممـا يـصف هـؤالء نفـاة العلـو, ال يـستطيع هـذا الفقيـه أن يـصف 
بـــأكثر ممـــا يـــصف هـــؤالء الـــذين ينكـــرون صـــفة اهللا عـــز وجـــل, حـــني املعـــدوم 
اهللا تبارك وتعاىل ال فوق وال حتت وال يمني وال يـسار وال أمـام وال : يقولون

  أين اهللا?: ًخلف, ال داخل العامل وال خارجه, إذا
بعـــض النـــواب, : زمانــه أو بـــالتعبري األدق يف بعــض امللـــوك العقـــالء مجـــع

دمــشق مجــع شــيخ اإلســالم بــن تيميــة مــع أمثــال  يف نائــب أحــد امللــوك هنــاك
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جمـالس عديـدة, وجـرى نقـاش  يف هؤالء العلامء النفاة لصفة العلو, مجعهم
بـــني ابـــن تيميـــة رمحـــه اهللا وبـــني هـــؤالء النفـــاة, وســـمع مـــن ابـــن تيميـــة حججـــه 

آخــــر  يف وكالمــــه, وســــمع مــــن اآلخــــرين, فقــــال ذلــــك النائــــب نائــــب امللــــك
ضيعوا رهبـم, هـذا رجـل مـا هـو عـامل, لكنـه عاقـل, هؤالء قوم : احلديث, قال

ًإثبات اهللا عز وجل وجودا وصفة, ومـن صـفاته  يف ملا سمع حجج ابن تيمية ً
هــــذه الــــصفة أن اهللا ال  يف أنــــه هــــو القــــاهر عــــىل عبــــاده, وســــمع حجــــج النفــــاة

يوصف بأنه فوق ال حتت وال يمني وال أمام وال خلـف وال داخـل العـامل وال 
ًال متـــصال بـــه وال منفـــصال عنـــه : يزيـــد عـــىل ذلـــك فيقـــولخارجـــه, وبعـــضهم  ً

: ًتأكيدا للتعطيل, ملا سمع هذا النائب أو الوايل بالتعبري العرصي اليـوم, قـال
ربـه فـوق ] أن[هؤالء قوم ضيعوا رهبم, وهذه كلمة حق, ألن الـذي ال يعـرف 

 وال املخلوقات كلها معناه أنه مل يعرف ربه, ألنه إن مل يكـن ال داخـل العـامل
يشء ] وإمــــا[هــــذا العــــامل املخلــــوق, ] إمــــا[خارجــــه فلــــيس الكــــون إال يشء 

  .خارج العامل املخلوق, وليس هو إال اهللا تبارك وتعاىل
َّفــــإذا عرفنــــا هــــذه احلقيقــــة عرفنــــا بالتــــايل يقينــــا أن ال رضورة لتأويــــل اآليــــة  ً

﴿@@@ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa﴾) اسـتوىل, ال اسـتوى بمعنـى:  فـال نقـول)٥:طـه 
وإذا قلنــا اسـتوى بمعنــى اســتعىل لــيس معنـى ذلــك أننــا جعلنــا هللا : نقـول هكــذا

  .اخللق واهللا وراء اخللق وفوق اخللق يف ًمكانا, ألن املكان
  ًلذلك نجد األحاديث فضال عن اآليات الكثرية تؤكد هذه الصفة اإلهليـة, 

  يعـــة املالحـــدة أن اهللا عـــز وجـــل فـــوق خلقـــه, ونجـــد أن إنكـــار الفوقيـــة هـــي طب
ًقديام وحديثا, فنعي مثال إىل قول فرعون حني قال لـوزيره هامـان ً ً :﴿@@@ïčÛ@åžia
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@@@fllbfljžþa@ŽÍÜžic@ïÜflÈÛ@bĆyžŠfl• ,@@@@@@@@@@@Û@ïğãgflë@óflìŽß@čéÛg@óÛg@flÉčÜdÏ@čpaflìflàŞÛa@fllbfljžc@@ŽéşäÃd
bĆič‡b×﴾)ــافر  ويريــد أن يكذبــه  يكــذب موســى عليــه الــصالة والــسالم,)٣٧، ٣٦:غ

ـَّبربهان مادي خييـل بـه عـىل أتباعـه الـذين أهلوه مـن دون اهللا تعـاىل, بـأن يبنـي 
ًقــرصا شــاخما رفيعــا ممتــدا هكــذا ً ً الــسامء, مــاذا يعنــي هبــذا البنــاء الــشاهق  يف ً

لعـيل أبلـغ األسـباب, أسـباب الـساموات فـأطلع إىل إلـه موسـى : الرفيع? قـال
ً اهللا فــوق, وإين ألظنــه كاذبــا, ســأبني هــذا الــذي يقــول, مــاذا يقــول موســى? أن

البنيـان الـشامخ الرفيـع ثـم ال أجـد اإللـه الـذي يـدعوكم موسـى إىل عبادتـه مــن 
  ...دوين, 
هـــذه اآليـــة فيهـــا إثبـــات حقيقـــة وهـــي التوحيـــد ووجـــود اهللا عـــز وجـــل, : ًإذا

وإثبات من كان ينكر هذه احلقيقة, هذه اآليـة فيهـا إثبـات أن األنبيـاء والرسـل 
يف مقــــدمتهم موســــى عليــــه الــــصالة والــــسالم كــــان يثبــــت هللا صــــفة الفوقيــــة, و

وصفة العلو واالستعالء عىل عرشه, وأنه دعـا موسـى فرعـون وجنـده إىل أن 
وإين ألظنـه : يؤمنوا هبذا اإلله املوصوف بصفة الفوقية, فكذبه موسى بقوله

  .ًكاذبا
إنام هــو ملحــد ويف اآليــة إثبــات أن الــذي ينكــر هــذه الــصفة صــفة الفوقيــة فــ

ًكفرعون متاما, هذه اآلية من مجلة اآليات التي تثبت هذه الصفة, وجيب أن 
ه الصفة, وردا عىل فرعون ًنتنبه هلذه اآلية إذا تلوناها فنفهم أن فيها إثباتا هلذ

  .ًإين ألظنه كاذبا: الذي أنكرها لرده عىل موسى وقوله
 )١٠:فـاطر (﴾@ŽáčÜØÛa@Ž†flÈž–flí@čéžîÛg@@@@ŽéŽÈÏžŠflí@Ž|čÛbŞ–Ûa@ŽÝflàflÈÛaflë@ŽkğîİÛa@@﴿: كذلك هنـاك آيـة

هللا صــــفة العلــــو ولــــذلك يرفــــع العمــــل الــــصالح إليــــه, كــــذلك وهــــذا مــــن : ًفــــإذا
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čéžîÛg@ŽëşŠÛaflë@òØčöýflàÛa@ŽxŽŠžÈflm@¿@@@@@ŽêŽ‰afl†Ôčß@flæb×@âžìflí@﴿: عجائب األمور, قال تعـاىل
@@@đòfläfl@flÑÛc@fĺ čžàfl﴾) الئكـة تعـرج, هـل معنـى العـروج النـزول أم  فامل)٤:املعـارج

الصعود? الصعود, تعرج إىل من? إىل اهللا تبارك وتعاىل تقدم إليه ما سـجلته 
ًاألرض, واألدهــى مــن هــذا كلــه أن املــسلمني مجيعــا  يف مــن أعــامل اإلنــسان

يؤمنون بأن اهللا عرج بنبيه إىل الساموات العىل, إىل من عـرج? هـؤالء الـذين 
يعوا أنفــسهم يثبتــون حقــائق وينكــرون حقــائق, يثبتــون هــذه ضــيعوا رهبــم فــض

احلقيقة وحيتفلون هبا كل سـنة, أن اهللا عـرج بنبيـه إليـه, وإال إذا كـان اهللا لـيس 
لـــه صـــفة العلـــو فـــإىل مـــن عـــرج الرســـول عليـــه الـــصالة والـــسالم, إذا كـــان كـــام 

الرســــول هــــذا العــــروج مل يكــــن : ًكــــل مكــــان, فــــإذا يف يتومهــــون اهللا موجــــود
 كــل مكــان, وســيأيت البحــث عــىل كــل حــال يف وجــه إىل اهللا, ألن اهللا معنــاعر

  .)٤:احلديد(﴾žáŽnžä×@bflß@flåžíc@žáØflÈflß@flìŽçflë﴿: قوله تعاىليف 
فهــذه احلقــائق حيــنام يــدخل التأويــل تتعطــل هــذه احلقــائق مــن أذهــان : ًإذا

ابـه, كت يف الناس وتتبخـر, ويـصري أمـرهم أهنـم ينكـرون مـا أثبـت اهللا عـز وجـل
  .حديثه يف صوما رشحه نبيه 

  ).٠٠: ٢٧: ٢٥/ ٤٨٣"(اهلدى والنور"
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﴿وقرآنــا عربيــا لتقــرأه عــىل النــاس عــىل مكــث ونزلنــاه : قــال اإلمــام معلقــا عــىل قولــه تعــاىل[
 قلبـك لتكـون مـن املنـذرين نـزل بـه الـروح األمـني عـىل﴿:  وقولـه تعـاىل)١٠٦: اإلسراء(تنـزيال﴾

 .)١٩٣: الشعراء(﴾بلسان عريب مبني
  . ويف ذلك إثبات صفة العلو هللا تعاىل 

  ).٢٨ص"(التعليق على منت الطحاوية"
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אא 
َ﴿عىل األرائك ينظرون﴾: شيخنا بالنسبة لقوله تعاىل: سؤال ُُ ََ ِ ِ َ َ  .)٢٣:املطففني(َ

ثـم هنـاك ,  النظر الذي قال األئمة يعني بعض األئمة فرس هـذا النظـر بأنـه النظـر إىل اهللا تعـاىل
 حــديث إن أعــىل أهــل اجلنــة منزلــة هــو مــن ينظــر إىل اهللا كــل يــوم مــرتني مــع أن هــذا احلــديث قــد

اجلنـة وقـد جـاء  يف فهـل هنـاك وصـف لرؤيـة املـؤمنني لـرهبم, »ضعيف اجلـامع« يف أوردمتوه
يوم اجلمعة ينظر فيه املؤمنون لرهبم يعني كيف يكون يعني التفسري هنا  يف اجلنة يف حديث أن

َبالنسبة لآلية ﴿عىل األرائك ينظرون﴾ ُُ ََ ِ ِ َ َ  .)٢٣:املطففني(َ
ومـع ذلـك هنـاك يـوم خيـصص ,  األرائـك ينظـرونفهم ينظرون عىل األرائك متكئون عـىل

 ًهذا أيضا ضعيف فكيف يوجه هذا? يف للنظر واحلديث الذي ورد
 ساحمك اهللا, هل تسأل عن أصل رؤية املؤمنني لرهبم أم تسأل عن :الشيخ

املرات التي ينظرون فيها إىل رهبم? أم تسأل عن عدد املرات التـي ينظـرون 
ً كثـــرية فلـــو أنـــك حتـــدد ســـؤاال أوال وثانيـــا فيهـــا إىل رهبـــم? ســـؤالك ذو شـــعب ً ً

ًوثالثا إن كان األمر كام نتصور يكون هذا أوضح للحارضين سؤاال وجوابـا ًً ,
  .ًسؤالك ثالثة أسئلة فأبدأ إذا باألهم فاألهم  يف فإن كان
  .)٢٣:املطففني(﴾flæëŽŠÄäflí@čÙčöafl‰þa@óÜflÇ﴿: طيب بالنسبة لقول اهللا تعاىل:السؤال
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  .اجلنة? يعني يعترب هذا األول  يف دائم هل هذا 
  .ً طبعا :الشيخ
   أقصد دائم من حيث الوقت?:السؤال
  . رجعت حليمة لعادهتا القديمة, يا أخي حدد سؤال بارك اهللا فيك:الشيخ
  ... يعني هم : السؤال
   هل أنت مؤمن بأصل الرؤية? :الشيخ
  .ً نعم طبعا:السؤال
  ً طيب إذا ما هو سؤالك?:الشيخ
  اجلنة? يف كل وقت يف  أن هذا النظر دائم:ؤالالس

  . ما ندري دائم كل وقت :الشيخ
 ...ً إذا يعني األمر :السؤال
ً ملــــاذا مثــــل هــــذا الــــسؤال? هــــال ســــألت مــــثال عــــن حــــديث اجلمعــــة :الــــشيخ

املسمى باحلـديث بيـوم املزيـد هـل صـحيح أم ال? نقـول نعـم واحلمـد هللا هـو 
 يوم مجعة, أما كل ساعة وكل حلظة ما ًإذا املؤمنون يرون رهبم كل, صحيح

حـدود  يف األمـور الغيبيـة وأنـت بـال شـك تعلـم يف وملاذا الـسؤال, عندنا علم
كـل حلظـة ويف كـل  يف ما علمـت أنـك مل تقـف عـىل أن املـؤمنني يـرون رهبـم
ًإذا الــذي جيــب عــىل , ًســاعة, ال مــا علمــت هــذا وال غــريك يعلــم ذلــك إطالقــا

ولـذلك , الكتاب والسنة يف ل الرؤية التي ثبتت هو أن يؤمن بأص .كل مؤمن
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čÙčöafl‰þa@óÜflÇ@@﴿ :حيــنام ســألت عــن قولــه تعــاىل يف أنــا اســتغربت أول األمــر
flæëŽŠÄäflí﴾)٢٣:املطففني(.  

لكـــن هنـــاك نـــصوص , هـــل هـــذا معنـــى ينظـــرون إىل رهبـــم? اجلـــواب نعـــم
 إثبـــات أصـــل الرؤيـــة مـــن هـــذه اآليـــة وهـــذا لـــيس بحاجـــة اآلن لـــسنا يف أوضـــح

ًبحاجــة ألن نــذكر شــيئا منهــا ألين ال أعتقــد أحــدا مــن احلــارضين عــىل األقــل  ً
حتـــى الـــذين ينكـــرون , أن املـــؤمنني يـــرون رهبـــم يـــوم القيامـــة يف عنـــده شـــك

ًالــصفات بطريــق تأويلهــا كاألشــاعرة واملاتريديــة مــثال ممــا حيجــون بــه وتقــام 
ً خالفا للمعتزلـة احلجة عليهم أهنم يؤمنون برؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة

ًوخالفا للخوارج هؤالء املعتزلة واخلوارج ينكرون أن املؤمنني يرون رهبم 
 فهم يشاركون أهل السنة أهل احلديث أما املاتريدية واألشعرية, يوم القيامة

  .يوم القيامة أن املؤمنني يرون رهبم يف إيامهنميف 
 وجـــل عـــىل هنـــا تـــأيت حجـــة هـــي قاصـــمة ظهـــر املنكـــرين الســـتواء اهللا عـــز

عرشــــــه واســــــتعالئه عــــــىل خملوقاتــــــه, ذلــــــك ألن هــــــذه الرؤيــــــة التــــــي اشــــــرتك 
اإليامن هبا تستلزم إثبات علو اهللا  يف املاتريدية واألشاعرة مع أهل احلديث

  .عز وجل
 اهللا عــىل خلقــه ومــع  علــوكيــف تنكــرون:  يقــال هلــم,وهــم ينكــرون العلــو

ة املؤمنني لرهبم وأنتم ف تعقلون رؤييذلك تثبتون رؤية املؤمنني لرهبم, فك
  تنكرون علو اهللا عز وجل عىل خلقه?

هذا تنافر وتضاد ولـذلك اآلن جتـد ذاك الرجـل الـذي يعنـي مـألت رائحتـه 
ًالكرهية أنوف املؤمنني مجيعـا ال يتعـرض إطالقـا إلثبـات هـذه العقيـدة وهـي  ً
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عقيــدة رؤيــة املــؤمنني رؤيــة املــؤمنني لــرب العــاملني مــع أن عقيــدة األشــاعرة 
اهللا :وعقيدة املاتريدية ملاذا? ألن هـذه العقيـدة وحـدها تكفـي إلبطـال قـوهلم

  .عز وجل ليس فوق العرش وليس فوق املخلوقات كلها 
الكتــاب والــسنة وإمجــاع  يف ًإذا جيــب أن نــؤمن بأصــل الرؤيــة هــذه لثبوهتــا

التفاصيل فيقـف  يف  أما الدخول,السلف واخللف من املاتريدية واألشاعرة
علمنـــا حـــديث املزيـــد حـــديث يـــوم اجلمعـــة وأن , نـــد مـــا علـــم منهـــااملـــؤمن ع

 ولــسنا مكلفــني بــل ال جيــوز ,منــا بــذلكآكــل مجعــة ف يف املــؤمنني يــرون رهبــم
  .لنا أن نتعمق أكثر من ذلك

   أحــد علــامء احلنفيــة املاتريديــة الــذين كــام ةويعجبنــي هبــذه املناســبة قولــ
ذه النعمــة العظمــى وهــي ًذكــرت آنفــا يــشرتكون مــع أهــل احلــديث بــاإليامن هبــ

رؤيـــة املـــؤمنني لـــرهبم يـــوم القيامـــة قـــال هـــذا الرجـــل العـــامل الفاضـــل احلنفـــي 
 يراه املـؤمنني ,يه ورضب من مثالبن بغري كيف وتشويراه املؤمن: املاتريدي

  .من مثال يه ورضبببغري كيف وتش
 )٠٠: ١٥: ٧٣٨/٠٠() ٠٠: ١٤: ٧٣٨/٠٦(و) ٠٠: ١١: ٧٣٨/٣٦( "اهلدى والنور"
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  ]:قال اإلمام[

  .إثبات الفوقية هللا تعاىل كثرية جدا متواترة يف األحاديث
 ).٥/٢٧٦"(إرواء الغليل"
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 ]:IQH" العلو"مقدمة خمترص  يف ال اإلمامق [
 " : عـىل مجـع ممـن قـال" بذاتـه "إنكار لفظة  يف بالغ] أي الذهبي[بل إنه 

ـــفُ لعـــدم ورودهـــا عـــن الـــسلف مـــع أهنـــا م"هـــو تعـــاىل فـــوق عرشـــه بذاتـــه  ة ِّرسَ
واعتربهـا , استواء يليق بجالله وكاملـه, ًلقوهلم باستواء اهللا عىل خلقه حقيقة

 حييــى بــن −  ١٤٤(و)  ابــن أيب زيــد−  ١٣٦(م فانظرترمجــة مــن فــضول الكــال
أي من ) [ أبو نرص السجزي−  ١٤٩(و)  أبو عمر الطلمنكي−  ١٤٦(و) عامر

  ].خمترص العلو
 وإن كانـت عنـدي معقولـة املعنـى وأنـه ال بـأس مـن " بذاتـه "وهذه اللفظة 

عقيــدة الــسلف  يف ذكرهــا للتوضــيح فهــي كاللفظــة األخــرى التــي كثــر ورودهــا
وقـد  ." هو تعـاىل عـىل عرشـه بـائن مـن خلقـه ": قوهلم يف )بائن(وهي لفظة 

                                                 
ًسياق إنكاره عىل الذهبي الذي أثبت هللا تعاىل صفة القعود بناء  يف قال األلباين هذا الكالم) ١(

فــأراد األلبــاين أن يلزمــه فيقــول إذا كــان الــذهبي أنكــر التعبــري , ر ضــعيف عــن جماهــدعــىل أثــ
 عن اهللا تعاىل لعدم تواردها عن السلف مع أن اللجوء إليها رضورة للرد عىل "بذاته"بلفظه 

 . فمن باب أوىل أن ينكر نسبه صفة القعود هللا تعاىل,اجلهمية
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الـــرتاجم اآلتيـــة  يف " املختـــرص "هـــذا  يف قـــال هـــذا مجاعـــة مـــنهم كـــام ســـرتاه
)  هــشام بــن عبيــد اهللا الــرازي−  ٥٣(و)  عبــد اهللا بــن أيب جعفــر الــرازي−  ٤٥(
ه عـامل  إسـحاق بـن راهويـ−  ٦٧) ( سنيد بن داود املصيـيص احلـافظ−  ٥٦(و

 أبــو −  ٨٧(و)  أبــو زرعــة الــرازي−  ٧٧(وذكــره عــن ابــن املبــارك و) خراســان
 حييــى بــن −  ٧٩(و.مجيــع األمــصار  يف وحكيــاه عــن العلــامء) حــاتم الــرازي
 أبــو جعفــر ١٠٣( عــثامن بــن ســعيد الــدارمي احلــافظ و−  ٨٤(و) معــاذ الــرازي
رييـــة ثـــم وكـــل هـــؤالء مـــن القـــرون الثالثـــة املـــشهود هلـــم باخل) ابـــن أيب شـــيبة

 إمـام −  ١٠٩(وحكـاه عـن أهـل األمـصار )  محاد البوشنجي احلافظ−  ١٠٨(
)  ابـــن بطـــة−  ١٣٣(و)  أبـــو القاســـم الطـــرباين−  ١٢٥(و) .األئمـــة ابـــن خزيمـــة

 معمــــر بــــن −  ١٤٢(و.وعــــزاه إىل الــــسلف )  أبــــو نعــــيم األصــــبهاين−  ١٤١(و
) ري شيخ اإلسـالم األنـصا−  ١٥٨(و)  الفقيه نرص املقديس−  ١٥٥(و) زياد
  ). ابن موهب−  ١٦٤(و

 مل " بــائن " و" ذاتــه ": ومــن هــذا العــرض يتبــني أن هــاتني اللفظتــني: قلــت
ولكــن ملــا ابتــدع اجلهــم .عهــد الــصحابة ريض اهللا عــنهم  يف تكونــا معــروفني

كــل مكــان اقتــىض رضورة البيــان أن يــتلفظ هــؤالء  يف وأتباعــه القــول بــأن اهللا
  .ن ينكره أحد منهم  دون أ" بائن "األئمة األعالم بلفظ 

 ]:− رمحه اهللا –ثم قال [
) بـــائن(أقـــر لفظـــة ] أي الـــذهبي[واملقـــصود أن املؤلـــف رمحـــه اهللا تعـــاىل 

لتتــابع أولئــك األئمــة عليهــا دون نكــري مــن أحــد مــنهم وأنكــر اللفظــة األخــرى 
إال بعـــض املتـــأخرين مـــنهم فـــأنكر .أقـــواهلم  يف لعـــدم تواردهـــا) بذاتـــه(وهـــي 
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نفـسه سـليم  يف املحافظة عىل هنج السلف مع أن معناهـا  يفذلك مبالغة منه
  .وليس فيها إثبات ما مل يرد

  ).١٨، ١٧ص"(خمتصر العلو"
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z١٢x אאא، 
 

َوصف أبوغدة شارح الطحاوية ابـن أيب العـز باإلمامـة, فـأراد اإلمـام األلبـاين إلزامـه بـبعض [
عقيدته والتي يعلم الشيخ األلباين إنكار أيب غدة أو  يف العقدية التي قررها الشارحأهم املسائل 

 ]: شيخه الكوثري هلا فقال اإلمام
ًفإذا كان أبو غدة مؤمنا حقا هبـذه اإلمامـة امللموسـة املـشهورة فأنـا :  قلت ً

فإن أجاب عنها بام يوافق ما ذهب , أختار له من كالم هذا اإلمام سبع مسائل
ٍ هذا اإلمام املشهور من قلب خملـص فـذلك مـا نرجـوهإليه وأعتـذر إليـه مـن , ٍ

 مـا رميتـه −  مـع األسـف– كانت األخرى فـذلك ممـا يؤيـد وإن, إساءة الظن به
  .به من املداراة

 :] ثم قالنيفذكر مسألت[
ًتبعــــــا ) ٢٨٠ص ] (ابــــــن أيب العــــــز: أي["اإلمــــــام"قــــــال : املــــــسألة الثالثــــــة

حمــيط بكــل يشء , غن عــن العــرش ومــا دونــهمــست) تعــاىل(وهــو « :للطحــاوي
  .»وفوقه

,  بجاللـهًوالكوثري ال يؤمن بفوقية اهللا تعـاىل عـىل خلقـه حقيقـة كـام يليـق
  !بل إنه ينسب القائلني هبا من األئمة إىل القول باجلهة والتجسيم 

  )٥٧ص "(حتقيق شرح العقيدة الطحاوية"
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z١٣x אאא 
 ]: أنه قالص النبي روي عن[
  .» ثم خلق العرش عىل املاء, وما حتته هواء, فوقه هواء,عامء يف كان«
  .)ضعيف(
 ثم "!!حديث ضعيف, واستغالل غري رشيف  يف حتريف خطري":ترجم له اإلمام بقوله[
 :]قال

 −  ٩٨ص  ("العلـو"كتابـه  يف أورد احلـافظ الـذهبي هـذا احلـديث): تنبيه(
ثـم ": بإسناده إىل محاد بن سـلمة; وزاد) عة املنار طب−  ١١طبع اهلند, وص 

اســـتوىل ": طبعـــة املنـــار; فوقـــع فيـــه يف إال أنـــه حتـــرف لفظـــه ."اســـتوى عليـــه
   !!"عليه

, )١/ ٧ق (اهلندية هو الصواب; ألنه موافق ملخطوطـة الظاهريـة  يف وما
ثــم كــان ":  نفــسه مــن روايــة إســحاق بــن راهويــه بلفــظ"العلــو" يف وألنـه مفــرس

   .", فارتفع عليهالعرش
ً جهــال أو جتــاهال −  هــذا التحريــف َّلَغَوقــد اســت  أحــد جهميــة األزهــريني − ً

ذات  يف هــذه عقيــدة الــسلف واخللــف" −  زعــم − كتــاب لــه  يف مــن الــسوريني
التأويــل والرســول عليــه ": بعنــوان) ٧٨ص (ً; عقــد فيــه فــصال "...اهللا تعــاىل 

ل االســـــتواء عــــــىل َّأو ص; ذهـــــب فيـــــه إىل أن النبـــــي "...الـــــصالة والـــــسالم 
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وأنــه أشــار بــذلك إىل أمتــه باقتفــاء أثــره بتأويــل كــل مــا (!) العــرش باالســتيالء 
هـل يوجـد دليـل عـىل مـا قلتـه? : والـسؤال هنـا": يوهم ظاهره التجسيم, وقال
 ثــم ســاق احلــديث "... للــذهبي "العلــو"كتــاب  يف نعــم; هــا هــو الــدليل, جــاء
: تعـــاىل قـــد أول قولـــه صالنبـــي  فأنـــت تـــرى أن": بنـــصه املحـــرف; ثـــم قـــال

  :بقوله) استوى(....
وهبــذا يكــون املؤولــون قــد اقتفــوا أثــر الرســول ": قــال ! ")اســتوىل عليــه (

 إىل −  يفهم منه التجـسيم − عليه الصالة والسالم برصف كل لفظ عن ظاهره 
   !!!"لفظ آخر ينفي عنه ذلك

ًوبذلك أعطى سالحا للمعتزلـة الـذي ينكـرون كثـريا مـ: قلت ن صـفات اهللا ً
ـــــه تعـــــاىل − تعـــــاىل  ـــــؤدي إىل −  كالـــــسمع والبـــــرص, وكرؤيت  بالتأويـــــل الـــــذي ي

بادعـــــــاء أن رؤيـــــــة اهللا "): ١٢٣ص (التعطيـــــــل, قـــــــال املؤلـــــــف نفـــــــسه عـــــــنهم 
   ."مستحيلة, فهي تقتيض اجلسمية, واجلسمية واجلهة عندهم كفر

كثــري مــن املواضـــع,  يف !وهــذا مــا يــرصح بــه هـــذا املؤلــف األنــوك : قلــت
 املعتزلــة عــىل حــق عنــده, بــل هــو مــنهم; ولــو تظــاهر بأنــه مــن أهــل الــسنة فــإذن

فهو ينكر علو اهللا عىل خلقه, وأن القرآن كالم اهللا حقيقة; بحجة ! واجلامعة 
ًاآلخــــرة تبعــــا  يف ويتظــــاهر بأنــــه يــــؤمن برؤيــــة اهللا!! أن ذلــــك جتــــسيم وتــــشبيه 

  .ذا اجلهة لألشاعرة, ويتجاهل أن ذلك يستلزم التجسيم عىل مذهبه; وك
 يف ولكـن ذاك الــسالح غــري مــاض; ألنــه قـائم عــىل حــديث ال وجــود لــه إال

وســــواء أكــــان ": ذهنــــه ضــــعيف الــــسند, فيبــــادر إىل اإلجابــــة عــــن ذلــــك بقولــــه
ًاحلديث صحيحا أو ضعيفا; فال أقل من أن حيمل عىل التفسري ً"!!   
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  الـذيفـام هـو الـذي يقابـل التفـسري!! ما هذا الكـالم أهيـا األنـوك األمحـق?
فاحلـديث صـحيح : وبعبـارة أخـرى! ينبغي أن حيمل احلديث عليه إذا صح?

ًأو ضعيف, فإذا كان صحيحا, فامذا? وإذا كان ضعيفا; فامذا? كل  يف أليس! ً
ًحالـة كونـه ضـعيفا; مـا  يف ولكـن! من احلالني حيمل احلديث عىل التفـسري?

 هــذا الكــالم أن: ومجلــة القــول! ?صقيمــة هــذا التفــسري الــذي مل يثبــت عنــه 
لـسانه فقـط, بـل  يف ًركيك جـدا, يـدل عـىل عجمـة هـذا اجلهمـي, ولـيس ذلـك

ًالوقــــت الــــذي يقطــــع بــــأن هنــــاك دلــــيال عــــىل أن  يف ًويف تفكــــريه أيــــضا; ألنــــه
): ٨٠ص (مواضـــع أخـــر; فيقـــول  يف الرســـول أول كـــام تقـــدم, ويكـــرر ذلـــك

تيالء; فهـذا فإذا كـان الرسـول عليـه الـصالة والـسالم قـد فـرس االسـتواء باالسـ"
إذ إنه يقول هذا الكالم الذي ال يشعر أنه به هيدم ما بنى;  ! "هو التأويل بعينه

ًجلهلــه بكــون احلــديث صــحيحا أو ضــعيفا, فكيــف وقــد رصح جازمــا بــضعفه ً ً 
وقــدمت لــك أن الرســول عليــه الــصالة "): ١٠٣ص (مكــان ثالــث, فقــال يف 

ًثــرا ضــعيفا; فيــستأنس بــهوالــسالم فــرس االســتواء باالســتيالء; حتــى وإن كــان أ ً 
إذن; هـــو لـــيس بـــدليل; ألن الـــدليل ال يـــستأنس بـــه فقـــط, بـــل  !! "التأويـــليف 

إنــه فــرس ": فيقــول ص وحيــتج بــه, فكيــف جــاز لــه أن يتقــول عــىل رســول اهللا
ثــم مــا فائــدة هــذا !  مقعــده مــن النــار −  إذن − فليتبــوأ ! ?"االســتواء باالســتيالء

 مـع بطالنـه وغريهم من اجلهمية واملعطلـةالتأويل الذي ذهب إليه األشاعرة 
, !ً مــا دامـوا هــم أنفــسهم ال يأخــذون بـه إال مــع تأويلــه أيــضا?− نفـسه عنــدنا يف 

ًذلــك ألهنــم قــد أورد علــيهم أهــل الــسنة حقــا أن تأويــل االســتواء باالســتيالء; 
: ًأنـه مل يكـن مـستوليا عليـه مـن قبـل, ال سـيام بمالحظـة اآليـة التـي فيهـا: معنـاه
تفيــد الرتاخــي كــام هــو معلــوم, وهــذا ) ثــم(; فــإن ﴾توى عــىل العــرشثــم اســ﴿
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ًأن اهللا مل يكــن مــستوليا عليــه  يف التأويــل ممــا ال يقــول بــه مــسلم; ألنــه رصيــح
ًسابقا; بل كان مغلوبا عىل أمره, ثم استوىل عليه  ال سيام وهم يستشهدون ! ً

  : بذاك الشعر
  ! دم مهراق قد استوى برش عىل العراق         بغري سيف وال

ًتعاىل اهللا عام يقول الظاملون علوا كبريا  ً!  
 كـام نقلـه هـذا − فلام أورد هذا عليهم; انفكوا عنه; فقـال بعـض متـأخرهيم 

  :− ) ٢٥ص (األزهري 
  !"ولكن ال خيفى عليك الفرق بني استيالء املخلوق واستيالء اخلالق"

 محله ومن"):٤٠٦,٤١٠ص  ("األسامء"تعليقه عىل  يف وقال الكوثري
  !"عىل معنى االستيالء; محله عليه بتجريده من معنى املغالبة

 مــن معنــى املغالبــة; فقــد أبطلــتم تــأويلكم "االســتيالء"إذا جــردتم : فــأقول
دل عليــه البيــت املــشار يــمــن أصــله; ألن االســتيالء يالزمــه املغالبــة عــادة كــام 

: م كـام قـال الـسلفًإليه, فإذا كان ال بد من التجريد متسكا بالتنزيـه; فهـال قلـت
; ثـــم جـــردتم االســـتعالء مـــن كـــل مـــا ال يليـــق بـــاهللا تعـــاىل; "اســـتعىل: اســـتوى"

كاملكــان, واالســتقرار, ونحــو ذلــك, ال ســيام وذلــك غــري الزم مــن االســتعالء 
فالــسامء فــوق األرض ومــستعلية عليهــا, ومــع ذلــك فهــي  املخلــوق; يف حتــى

عــاىل أوىل بــأن ال يلــزم مــن غــري مــستقرة عليهــا, وال هــي بحاجــة إليهــا, فــاهللا ت
اســتعالئه عــىل املخلوقــات كلهــا اســتقراره عليهــا, أو حاجتــه إليهــا ســبحانه, 

ومــن مثــل هــذا; يتبــني للقــارىء اللبيــب أن مــذهب  .وهــو الغنــي عــن العــاملني
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ًالـــــسلف أســـــلم وأعلـــــم وأحكـــــم, ولـــــيس العكـــــس; خالفـــــا ملـــــا اشـــــتهر عنـــــد 
  .املتأخرين من علامء الكالم 

  ).٥٠٧- ١١/١/٥٠٠"(الضعيفة"
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z١٤x א 
אאא 

 ]:معرض رده عىل حسان عبد املنان يف قال اإلمام[
ًلقـــد كـــشف أيـــضا عـــن انحرافـــه عـــن عقيـــدة الـــسلف, بتـــضعيفه كلمـــة مالـــك 

 فسود صفحتني باحلرف "...االستواء معلوم, والكيف جمهول": املشهورة
ً, مرصحا بجهله − ً مضعفا إياها كلها− كثرية عن مالكًالصغري, متتبعا طرقه ال

ً متجاهال قول اإلمام − !ذلك خمطئ بل خاطئ يف وهو–حلال بعض رواهتا 
هــذا ثابــت عــن مالــك وتقــدم نحــوه عــن ربيعــة شــيخ ":النقــاد احلــافظ الــذهبي

; وكــذلك جتاهــل جتويــد احلــافظ ألحــد "ًمالــك, وهــو قــول أهــل الــسنة قاطبــة
اول عليهام, فرد ذلك عليهام مع ترصحيه بأنـه مل يعـرف طرقه عنه, بل إنه تط

أحد رواته, فهو يرد عليهم بجهله, كام جتاهل كثرة الطرق بذلك عن مالك, 
كــام جتاهـــل صـــحة ذلـــك عــن ربيعـــة شـــيخ مالـــك, وتقويــة شـــيخ اإلســـالم ابـــن 

  .وكل ذلك منه ﴿ظلامت بعضها فوق بعض﴾!! تيمية وابن قيم اجلوزية
  ).١٠٥ص"(النصيحة"
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z١٥x ?WאאKK? 
אאא 

  ." غري جمهول"أي من اهللا تعاىل" واالستواء منه"]: قال مالك[
  ]:قال اإلمام[

فهو معلوم, ولـذلك نـرى أهـل العلـم حيـنام ينقلـون هـذه اجلملـة, عـن : أي
نقــل القرطبــي  يف  كــام"االســتواء معلــوم": اإلمــام مالــك يقولــون عنــه أنــه قــال

وعليه فاالستواء معلوم ] خمترص العلو: أي[آخر الكتاب  يف عنه كام سيأيت
ًمعنــاه لغــة, بحيــث يمكــن تفــسريه وترمجتــه إىل لغــة أخــرى, وهــو مــن التأويــل 

العلــم, وأمـا كيفيـة االســتواء فهـو التأويـل الــذي ال  يف الـذي يعلمـه الراسـخون
 .  ر صفاتهيعلمه إال اهللا, كذاته تعاىل وسائ

  .) ١٤١ص"(خمتصر العلو"
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 ...]:"االستواء معلوم"ًقال اإلمام معلقا عىل أثر مالك [
 وأمـــا مـــا يلهـــج بـــه ,جـــواب مالـــك رمحـــه اهللا يف  هـــو الثابـــت"معلـــوم"قولـــه 

  . فال أصل له"مذكور"بعض املبتدعة أنه بلفظ 
 ).١٢٤ص "(قيدة الطحاويةحتقيق شرح الع"



@¶bÉm@!@íÝÉÜa@lbnØ 
 ٤٦ 

z١٧x אאא
א 

 ]:حجة النبي عليه الصالة والسالم أنه قال يف حديث جابر الطويل يف جاء[
ِ اب اهللاَّ ه كت صمتم ب ده إن اعت ضلوا بع ن ت ا ل يكم م ت ف د ترك َق َ ُ ــــ ْ َ ــــْ َ ُ ــــ َ َ ــــ َ َ ِْ ِ ــــ ــــِ ِ ْ ْ ــــ َ ْ َْ ِ ِ ُّ ــــ َِ ُ ُ ــــ ْ ــــ تم .َ ْوأن ُ ــــ ْ َ َ

سألون ع َت َ ُ َ ْ ــــــ ائلونُ تم ق ام أن ى ف َن ــــــ َ ــــــ َُ ِ ْ َُ ــــــ ْ َ ــــــ ت .»ِّ ت وأدي د بلغ ك ق شهد أن الوا ن َق ــــــَ ْ َّ َ َ ََ ــــــَ ْ َّ ُْ ــــــ َّ ُ ــــــ ــــــَ َ ــــــ ََ ْ
صحت َون ْ َ ــــَ اس .َ ا إىل الن ا إىل الــــسامء وينكته بعه الــــسبابة يرفعه ال بإص ِفق ـــ ـَّ َْ َِ ِ ــــِ َ َ َ ــــ َ ُ َ َ َّ َ ــــ ُْ ُ ِ َ َّ ْ ََّ ــــ َ َِ ِ ِ ِ َ

ْاللهم اشهد اللهم اشهد« َ ُ َ ُْ َّْ ََّّ ٍثالث مرات.»َِّ َّ َ َ ََ.  
 ]:ً قائال"... فقال بإصبعه السبابة ":ام عىل قول جابرفعلق اإلم[

وفيـــه داللـــة رصحيـــة عـــىل أن اهللا فـــوق خملوقاتـــه وأنـــه جيـــوز .يعنـــي أشـــار
ذلـــــك يشء مـــــن التجـــــسيم أو  يف اإلشــــارة إليـــــه تعـــــاىل باإلصـــــبع, وأنـــــه لـــــيس

  .التحديد, كيف وقد أشار إليه بإصبعه أعرف اخللق بربه تبارك وتعاىل
  ).١٨٨ص"(خمتصر صحيح مسلم"



@¶bÉm@!@íÝÉÜa@lbnØ 
 ٤٧ 

z١٨x WAא@ 
اإليامن يتحـدث فيـه عـن حـديث  يف له كتاب ما شاء اهللا: قال السائل] ُذكر للشيخ دكتور[
ًإنـه طبعـا يـذكر معـاين أهـل الـسنة : احلـديث النبـوي فيقـول: إحدى كتبـه اسـمه كتـاب يف اجلارية
 .أين اهللا: ملعنى

  . إيه:الشيخ
  .ث اجلارية حدي:مداخلة
  .إيه :الشيخ

أن هنــــــاك معنيــــــني للــــــسلف : ًذكرنــــــا معــــــاين طبعــــــا يقــــــول:  فيقــــــول:مداخلــــــة
واخللف, وذكر املعنيني وكال املعنيني ال هـو مـن الـسلف وال مـن خلـف هـو 

  ...منهج األشاعرة
  . أيوه:الشيخ
نحن ال نستطيع أن نصف اهللا :  ثم ذكر املعنى الذي يرتاح له وقال:مداخلة

 أنـه: ًذلـك جتـسيام لـه, وال نـستطيع أن نقـول يف الـسامء; ألن يف عز وجل أنه
الــسامء فــسبحان  يف  أنــه)انقطــاع....(ًذلــك تنزهيــا يعنــي  يف األرض; ألنيف 

 الـسامء وإذا لـيس يف اهللا انا كتبت عـىل اهلـامش أيـن اهللا أيـن يكـون? إذا لـيس
  .أضاعوا رهبم! األرض?يف 
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اقـــل الــذكي ملــا ســمع هــذا الكـــالم  مــا ســمعت كلمــة ذاك األمــري الع:الــشيخ
  ...هؤالء قوم أضاعوا رهبم: قال
 ]:ثم قال الشيخ[

بايل وأنت حتدثنا عـن ذاك الـدكتور الـذي زعـم بأنـه ال يقـول بـان  يف خطر
األرض, قلــت  يف الــسامء, كــام انــه ال يقــول أن اهللا عــز وجــل يف اهللا عــز وجــل

حللـول لكـن مـا فهمنـا منـك ا] يلزم منه[األرض ألنه  يف ال يقول بأن اهللا: عنه
, )١٦:امللـك (﴾žåflß@žáŽnäčßcc@¿@@čõbflàŞÛa@@﴿: عنه ملاذا ال يقول كام قال اهللا عز وجـل

  .لنفس العلة أم لعلة أخرى, إما ما أسمعتنا إياها أو نحن ما سمعناها
ــــسائل  يف العلــــو إنــــام هــــي آيــــات يف كــــرتُ هــــو يقــــول أن اآليــــات التــــي ذ:ال

  .الذات يف الصفات وليست
ــ ال حت:الــشيخ ِ : د, ال حتــد أنــا حــددت لــك اآليــة, ملــاذا ال يقــول كــام قــال اهللاَ

﴿@žåflß@žáŽnäčßcc@@@¿@čõbflàŞÛa﴾)فنا املحظـور عنـده َّرَ, ما هو املحظور عنده, ع)١٦:امللك
ًاألرض ال يقـول هـذا, وهـذا هـو احلـق بـال شـك نقـال  يف من كونه ال يقول اهللا

@¿@žåflß@žáŽnäčßcc@﴿: ل كـــــام قـــــال اهللاًوعـــــدال, لكـــــن ســـــؤايل ملـــــاذا ال يقـــــو
čõbflàŞÛa﴾)يعني ما هي وجهة نظره وما تأويله, هل عرفت عنه أم ال?, )١٦:امللك ,

نفـيس ال  يف أنا أريد أن اعرف اجلواب إلنصاف الرجل وإال أن الكلمة التي
  تتوقف عىل هذه املعرفة, فام هو اجلواب?

  .أذكر منذ فرتة قصريةكتابه حسب ما  يف  شيخنا هو ذكر:السائل
  . أرجوك ما حتيد عن اآلية:الشيخ
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أو مــــا شــــاهبها أن اآليــــة تتحــــدث عــــن العلــــو, ... يــــتكلم عــــن اآليــــة:الــــسائل
  .السامء يف وتتحدث عن أنه

  ظاهرها, ماذا يقول عليها? يف  هذه اآلية ال تتحدث عن العلو:الشيخ
  . بالضبط هذه اآلية ال أعرف:السائل
ًمــا اســتفدنا شــيئا, األول قلــت لــك عــن اآليــة والثانيــة  ســاحمك اهللا, :الــشيخ

  ...مره قلت لك عن اآلية وبعدين ما
   أنا اعتقدت اآليات :السائل
 ملوضــــوع ك يــــا أخــــي أنــــت بــــدأت احلــــديث عــــن اآليــــات فأرجعتــــ:الــــشيخ
, عفا اهللا عن ما سـلف, شـوفوا يـا أخواننـا هـذه اآليـة إمـا أن تفـرس عـىل السؤال

 الظرفيـــة فإمـــا أن تبقـــى عـــىل »يف« مـــن علـــامء اللغـــة, ظاهرهـــا فيـــه كـــام تعلمنـــا
, فــإذا فــرست »عــىل«ظرفيتهــا وإمــا أن ختــرج عــن هــذا املعنــى فتفــرس بمعنــى 

 حينئذ ال تكون السامء ظرفية هللا, كام أن األرض ليست ظرفية »عىل«بمعنى 
  .هللا

 »يف« فــإذا كــان املــشكل عنــد ذاك الــدكتور هــو أنــه وقــف عنــد ظــاهر اآليــة 
 يف األرض أو اهللا يف ًاللغـــة العربيـــة فـــإذا ال فـــرق بـــني مـــن يقـــول اهللا  يفظرفيـــه

ًالـــــسامء; ألن اهللا أكـــــرب مـــــن كـــــل ذلـــــك هـــــذه حقيقـــــة, إذا كيـــــف نفـــــرس اآليـــــات 
ظرفية نفـرس  يف نقول إذا أبقينا:  ظرفية»يف«ًاجلواب بناء عىل أهنا عىل باهبا 

 هــــي ســــبع الــــسامء بمعنــــى العلــــو املطلــــق, ولــــيس بالــــسامء املخلوقــــة التــــي
ساموات عرفت كيف?, حينئذ يطيح األشكال من أصله; ألن اإلشكال عىل 

هــذه الــسامء التــي هــي خلــق مــن خلــق اهللا كــاألرض, : الــسامء; أي يف أســاس
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الـــــسامء, فمـــــن هنـــــا هـــــم يـــــأتيهم  يف األرض, فهـــــو لـــــيس يف فكـــــام أنـــــه لـــــيس
  .السامء يف ال; اهللا ليس: اإلشكال فبينفوه يقولون

ع الكــالم اإلهلــي مــا جيــوز أن يقــال هــذا الكــالم, لكــن اجلــائز ًأدبــا مــ: ً أوال
ًبل الواجب هو فهم اآلية القرآنية فهام صحيحا, فأول تفسري هلا عىل أساس  ً

ًهــذه احلــال نفــرس الــسامء باللغــة العربيــة أيــضا فهــي  يف  عــىل باهبــا»يف«إبقــاء 
 طلـق معنـاه لـيسالعلو امل يف ًمعناها العلو املطلق إذا إذا قلنا أن اهللا عز وجل

الــــسامء  يف خملــــوق طــــاح إالشــــكال, وال يــــستوي حينئــــذ القــــول بــــأن اهللايف 
  .كالقول املنفي بأن اهللا يف األرض

 يف الـسنة بـأن اهللا يف الكتـاب وال يف األرض لـيس عنـدنا يف ًوال عـىل انـهأ
 يف الــسامء بــأن نقــول أن اهللا يف ًاألرض, هــذا أوال ال يــستوي أن نقــول أن اهللا

  ً. ألن هذا ليس منقوالاألرض
ً آنفا ال حمظور منه, كـام يرتتـب املحظـور عـىل فرسناهاملعنى الذي : ًثانيا
 وجعلناهـا عـىل باهبـا, نكـون فـرسنا »يف«األرض, هذا إذا فـرسنا  يف قولنا اهللا

السامء بمعنى العلو املطلق حينئذ تلتقي اآليات األخرى التي تثبت العلو هللا 
, وكـام »عـىل« بمعنـى »يف«يش, وإمـا أن نقـول هنـا عز وجل مع هـذه اآليـة مـا

بمعنـى [ًنقول أيضا كام تعلمنا من أهـل العلـم أن حـروف اجلـر يكـون بعـضها 
 »عـىل«: السامء; أي بمعنى يف مثل هذا املكان, فيقال اهللا يف خاصة] بعض

, وهـــذا لـــه شـــواهد »عـــىل«حمـــل  يف  أو العكـــس,»يف«فعـــىل هـــذا هـــي حمـــل 
ÛflëdžáØŞäfljÜfl•@¿@Ýž‚ŞäÛa@ÊëŽ̂﴿آيــة  يف نةالكتــاب والــس يف كثــرية Žu﴾)ــه , )٧١:ط
﴿aëŽčÏ@¿@ž‰þa﴾)يف األرض يرمحكم من يف ارمحوا من«, )١٣٧:آل عمران 
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 ال يعنـــــــي جـــــــوف األرض; إنـــــــام عـــــــىل األرض »األرض يف مـــــــن« »الـــــــسامء
جوف السامء املخلوقة, وإنام  يف  ال يعني من هو»السامء يف يرمحكم من«

  .عىل السامء
العـــــرص احلـــــارض وعـــــىل رأســـــهم هـــــذا  يف وهلـــــذا الـــــسبب جتـــــد املعطلـــــة

مة ظهـره; صـ, ينكر صحة هذا احلديث ألنـه بالنـسبة إليـه قا...السخاف بحق 
بمعنـى الديـدان واحلـرشات  يف  ما بيقدر يفـرس»األرض يف ارمحوا من«ألنه 
ا مـــن أجلنـــا, األرض وإنـــام هـــذه األنعـــام التـــي ذللهـــا اهللا لنـــا وخلقهـــ يف التـــي

 »يف«السامء, فكام أنه ارمحوا من  يف األرض يرمحكم من يف فارمحوا من
; لـذلك صـب جهـده »عـىل«: السامء; تعني يف  يرمحكم من»عىل«هنا تعني 

ًلتضعيف هذا احلديث علام بأنه صححه حتى الذين هم سبقوه إىل مثل هـذا 
ًالتعطيل ألهنم حديثيا ما وجدوا سبيال لتضعيفه,   الذي هو الغامرينيى حت...ً

ٌذنب هلم هم يصححون هذا احلديث َ َ.  
 يف املهـــم هـــذا احلـــديث صـــححه مجـــع وهـــذا أنكـــر صـــحته ألنـــه أقـــوى...

الداللـــة عـــىل املعنـــى الـــصحيح  يف الداللـــة مـــن حـــديث اجلاريـــة فهـــذا أرصح
الـــسامء فهـــي إجابـــة اجلـــواب  يف  قالـــت?لآليـــة ألنـــه حـــديث اجلاريـــة أيـــن اهللا

 , مش معناهـا مثـل الديـدان»يف«بية هي تفهم إيش معنى القرآين لكن هي عر
, »األرض يف ارمحــوا مــن«جحورهــا وإىل آخــره ال, املهــم هــذا احلــديث يف 

, أي عـــىل الـــسامء إىل هنـــا »الـــسامء يف يـــرمحكم مـــن«أي مـــن عـــىل األرض 
ًانتهــــى مــــا أنــــا أردت أن أقولــــه تعليقــــا عــــىل مــــا قــــد تــــسمعني مــــن تأويــــل ذلــــك 

  .الدكتور هلذه اآلية
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هم يـأيت مـن ؤلكن الذي أريـد اآلن أن أقولـه, أن هـذا الـدكتور وأمثالـه خطـ
 أي عىل باهبا, ثم غفلتهم عن املعنى األصيل »يف«التفسري األول الذي فيها 

هـذه الغفلـة ينظـرون فيقولـون نحـن  يف لكلمة السامء وهو العلو, فلام يقعون
خلوقـــة حتـــيط بـــه, جـــوف الـــسامء أي الـــسامء امل يف ال نـــستطيع نقـــول أن اهللا

هذا لكن هم يضلون عن احلـق بفهمهـم الباطـل وهـرهبم عنـه,  يف نحن معهم
 ألهنــم ?معرفــة الــرأي أو الفهــم الــصحيح, ملــاذا يف ًثــم ال جيــدون هلــم مــأوى

ًيفهمون أيضا أننا حينام نفرس عىل السامء املشكلة قائمة بالنسبة إليهم وإىل 
ن فــوق الــسامء مــا هــو? العـــرش, أذهــاهنم املــشكلة قائمــة, ألهنــم يتفهمــون أ

, كـام قـال اهللا )٥:طـه (﴾ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@@﴿    :وفوق العـرش إذا قلنـا
هنــــــا يبــــــدأ .: ..ًإذا...التفــــــسري الــــــسلفي يف  كــــــام»عــــــىل« بمعنــــــى »يف«فــــــرسنا 

žáŽnäčßcc@﴿فنتــصور أن آيـة ...ضـالهلم فالـذي أعنيـه بالتــذكري اآلن هـو أال نتـورط
žåflß@¿@@@čõbflàŞÛa﴾)جوف السامء ال, وإنام اهللا بذاته  يف  تعني أن اهللا بذاته)١٦:امللك

فــوق العلــو املطلــق والعلــو املطلــق فــوق العــرش فــوق العــرش ال مكــان, مــن 
ًوا يتومهون أن فوق العرش مكانا فإذا جعلناهُّلظهنا هم  مكـان, وال فـرق  يف ً

 مكـان فـوق سـامء الـدنيا حني ذاك بني مكان فوق العرش, بني مكان فوق بـني
األرض, كلـه ال يليـق بـاهللا عـز وجـل  يف سامء الدنيا أو عـىل األرض أو يف أو

نقــول كلــه ال يليــق إال فوقيــة العــرش ألن فــوق العــرش ال مكــان, ونحــن نعلــم 
كــان اهللا وال يشء معــه, ] أنــه[كــام هــم يعلمــون ولكــنهم يغفلــون أو يتغــافلون 

وإيـاهم متفقـون أو هـم معنـا متفقـون أن اهللا فحني كـان اهللا وال يشء معـه نحـن 
مكــان, وإن ســمى أحــد ذلــك اجلــو مــا  يف ًحيــنام كــان ومل خيلــق شــيئا مل يكــن
ًإعـادة ألفـاظ, إذا سـمى أحـدا ذلـك اجلـو  يف ًبدي أسميه مكانا أنا, ألنه يكون
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bflàŞãg@@﴿ًمكانا فهذا اصطالح; ألن املكان مشتق من الكون : الذي كان اهللا فيه
ŽŠžßc@@@@@@@@@@ŽæìØflîÏ@žå×@ŽéÛ@flÞìÔflí@žæc@bĆ÷žîfl‘@fl…afl‰c@afl‡g@Žê﴾) فـاهللا كـان وال يشء معـه ثـم  ,)٨٢:يـس

 يف خلق اخللق بوجود اخللق وبخلـق اخللـق وجـد املكـان لكـن اهللا مـا وجـد
óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@﴿ًهذا املكان ألن اهللا كان قبل املكان وقبل الزمان, فإذا إذا قلنا 

ôflìflnža@”žŠflÈÛa﴾)ــه , وأوردنــا كــل اآليــات واألحاديــث التــي تثبــت صــفة )٥:ط
ـــاه مظروفـــا  ـــا جعلن ـــا نجعـــل هللا مكـــان وال يعنـــي أنن ًالعلـــوم فـــذالك ال يعنـــي أنن

  ...بيشء
 )٠٠: ٥٣: ٣٤٣/٥٢(وتكرر ناقصا يف)  طريق اإلسالم– ٠٠: ٤٥: ٤٤١/١٠"(اهلدى والنور"
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z١٩x FEWאFEא 
ْعن َمعا َ َويةُ َ ِبن ِ ِاحلكـم ْ َ َ ِّالـسلمي ْ ُِّ َقـال َ ْكانـت: َ َ ٌجاريـة ِيل َ َ َترعـى َِ ْ ًغـنَام َ َ ِقبـل ِيل َ َ ٍأحـد ِ ُ ُ 
ِواجلوانية َِّ َّ ََ َفاطلعتها, ْ ُْ َ َّ َذات َ ٍيوم َ ْ َوإذا, َ ِ ٌذئب َ ْ ْقـد ِ َذهـب َ َ ٍبـشاة َ َ ْمـن ِ َغنَمهـا ِ ِ َقـال, َ َوأنـا: َ َ ٌرجـل َ ُ َ 

ْمن ِبني ِ َآدم َ ُآسف َ َكام َ َيأس َ ْ َفونَ ِلكنِّي, ُ َصـككتها َ َُ ْ ًصـكة َ َّ ُفأتيـت, َ ْ َ َ َإىل َ ِرسـول ِ ُ , ص اهللاِ َ
َفعظــم َّ َذلــك ََ ِ َّعــيل َ َ ُفقلــت, َ ْ ُ َرســول َيــا: َ ُ َأفــال; اهللاِ َ َأعتقهــا َ ُ ِ ْ َقــال?, ُ ِائتنــي«: َ ِ َفقــال, »َِهبــا ْ َ َهلــا َ َ :

َأيــــن« ْ ْقالــــت, »?اهللاُ َ َ ِالــــسامء يف :َ َ َقــــال, َّ ْمــــن«: َ َأنــــا َ َقالــــ, »?َ َأنــــت: ْتَ ْ ُرســــول َ ُ َقــــال, اهللاِ َ َ :
َفأعتقها« ْ َِ ْ َفإهنا, َ َّ ِ ٌمؤمنَة َ ِ ْ  ).مسلم(.» ُ

 ]:ًقائال"يف السامء": علق اإلمام عىل قول اجلارية[
žáØŞäfljÜfl•dÛflë@@@¿@@@@Ýž‚ŞäÛa@ÊëŽ̂﴿كقولـه تعـاىل  . أي عىل الـسامء Žu﴾.  يعنـي عـىل

ارك وتعـاىل عـىل خلقـه أكثـر مـن اجلذوع, واآليات واألحاديـث الدالـة عـىل علـوه تبـ
 وهــو مطبــوع, ومــن "العلــو للعــيل الغفــار" هأن حتــرص, ويف ذلــك ألــف الــذهبي كتابــ

ثـم إن جـواب اجلاريـة مـستفاد مـن مثـل قولـه ., وكتابه خمطوط ةقبله الشيخ ابن قدام
 .اآلية﴾žåflß@žáŽnžäčßcc@¿@@flž‰þa@ŽáØči@flÑčž‚flí@žæc@čõbflàŞÛaNNN﴿تعاىل 

 ).٦١ ص"(اإلميان ألبن أيب شيبةيق حتق"
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z٢٠x א 
Aאאאא@ 
Aאאאא@K 

  ]:قال اإلمام[

ـــــقَلَوت... هـــــذا احلـــــديث مـــــع صـــــحته ي األمـــــة لـــــه بـــــالقبول عـــــىل اخـــــتالف ِّ
ـــ  عــىل إنكــاره بكــل صــفاقة, ) حــسن الــسقاف(مــشارهبم, فقــد جتــرأ املــدعو بـ

َّخمالفـــا بـــذلك ســـبيل املـــؤمنني, فـــرص  "دفـــع شـــبه التـــشبيه"تعليقـــه عـــىل  يف حً
ص (ثـــم غـــال فـــرصح ! أنـــه حـــديث ضـــعيف ): ٦٢ص (البـــن اجلـــوزي فـــزعم 

ًثم أخذ يرد عيل تصحيحي إياه لـشواهده; متحـامال !! بأنه حديث باطل) ٦٤ ّ
ًمتجــاهال لتــصحيح مــن صــححه مــن احلفــاظ, مــشككا  فــيام نقلتــه عــن بعــض ً

املخطوطـــات التـــي مل ترهـــا عينـــاه, ومـــا محلـــه عـــىل ذلـــك إال جهميـــة عارمـــة 
طغت عىل قلبه, فلم يعد يفقه ما يقوله العلامء من املتقـدمني أو املتـأخرين, 

ِالرتمـــــذي واحلـــــاكم والـــــذهبي واخلرقـــــي : فـــــذكرت هنـــــاك مـــــن املـــــصححني
ف اآلن إلـــــيهم واملنـــــذري والعراقـــــي وابـــــن نـــــارص الـــــدين الدمـــــشقي, وأضـــــي

حتـى ) ٦٣− ٦٢ص ("اإلمتـاع"ًكتابـه الـذي طبـع حـديثا  يف احلافظ ابن حجـر
  :ًمعناه شعرا يف قال

ــــن األرض قــد يفإن مــن يــرحم مــن ــــه م ــــسام يف آن أن يرمح  ال
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ـــا ًفـارحـــم اخلــلق جـميــعا إنــام ـــا الرمح ـــرمحن فين ـــرحم ال  ي
أمحــــد : يخان الغامريــــانومــــن املتــــأخرين الــــذين صــــححوا هــــذا احلــــديث الــــش

 : وقال) ١/٤٥٩ ("فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب"كتابه  يف الغامري
   ."وقد رويناه من طرق متعدده"

  .ونقل تصحيح الرتمذي واحلاكم وأقرمها 
كتابــه الــذي أســامه  يف والغــامري اآلخــر الــشيخ عبــداهللا الــذي صــحح احلــديث

مقدمتــه أن كــل مــا فيــه  يف , وقــد ذكــر)١٨٦٧(, فإنــه أورده فيــه بــرقم "الكنــز الثمــني"
, ومهــا ممــن ًصــحيح, وهــو أخــو الــشيخ أمحــد الغــامري, وهــو أصــغر منــه ســنا وعلــام

ًجيلهام السقاف ويقلدمها تقليدا أعمى, وإذا ذكر أحدمها قال فيه ُّ ِ  !"سيدي": ُ
مثــل هــذا الرجــل الــذي خيــالف  يف فــام عــسى أن يقــول املــسلم املنــصف

 عـىل حـد –ك غري سـبيلهم, بـل وخيـالف شـيخه وسـيده أولئك احلفاظ ويسل
  ً.هذا أوال.ضالل مبني يف ال شك أنه!  عبد اهللا الغامري?–تعبريه 

  : هذا احلديث فيه مجلتان مباركتان: ًوثانيا
ً, وشـــواهده كثـــرية جـــدا عـــن مجـــع مـــن "األرض يف ارمحـــوا مـــن": األوىل

جملــسة املــشار   يفالــصحابة; اســتوعبهم احلــافظ ابــن نــارص الــدين الدمــشقي
ًإليــه هنــاك عنــد ختــريج احلــديث, وقــد طبــع أخــريا بتحقيــق األخ الفاضــل أيب 
عبـــد اهللا حممـــود بـــن حممـــد احلـــداد, فراجـــع فهـــرس أحاديثـــه جتـــد أســـامءهم 
واإلشــارة إىل مواضــع أحــاديثهم منــه, وبعــضها ممــا اتفــق عليــه الــشيخان,من 

  : بلفظ) ١٦٤− ١٦٣ ("م اجلنائزكاأح" يف ذلك أسامة بن زيد, وهو خمرج
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  . "إنام يرحم اهللا من عباده الرمحاء "
  ."السامء يف يرمحكم من": واجلملة األخرى

وهــي صــحيحة كــام تقــدم, وقــد بــسط الكــالم عليهــا األخ الفاضــل املــشار 
ًإليــه آنفــا, وهــي التــي أقامــت ذاك املبطــل وأقعدتــه, بــل وقــصمت ظهــره; ألن 

, ال "عـــــىل":  بداهـــــة; أياجلملـــــة األوىل يف  فيهـــــا هـــــو بمعنـــــاه"يف"حـــــرف 
 ذلـك إال معانـد, فهـي تؤكـد أن هـذا احلـرف هـو هبـذا املعنـى نفـسه يف جيادل

فـوق العـرش, : عىل السامء; أي: ; أي﴾åß@ánäßcc@@@¿@õbàÛa@﴿: قوله تعاىليف 
, "التمهيـد" يف  ومنهم ابن عبـد الـرب–ها علامء السلف واخللف َّوبذلك فرس
 وذاك املبطــــل يعلــــم هــــذه – "االعتقــــاد"و "األســــامء": كتابيــــه يف والبيهقــــي

ًاحلقيقة ولكنه يكابر, ويبطل احلديث الصحيح ليـسمي هـذا التفـسري تـأويال, 
رمتنـــي بـــدائها : (ًويـــسمي تعطيلـــه ملعنـــى اآليـــة الكريمـــة تفـــسريا عـــىل قاعـــدة

أي صــاحب العظمــة والرفعــة والكربيــاء وهــو "): ٦٥ص(, فيقــول )وانــسلت
, ويــضيف إليــه )١٣٩ص(مكــان آخــر  يف تعطيــل ويؤكــد هــذا ال"...اهللا تعــاىل

  :− فض فوه–فيقول 
  !")...من عىل السامء(واآلية مؤولة عند املجسمة بـ "

وفـــيهم مـــن يتظـــاهر )! املجـــسمة(فيـــا ويلـــه مـــا أجـــرأه عـــىل نبـــز الـــسلف بـــــ
ّبتبجيله وإن كنت أعلم أنه ال مبجل عنـده إال هـواه, وإال فقـل يل بربـك كيـف 

اآليـــة بـــام ســـبق أن عزوتـــه للـــسلف; ومـــنهم اإلمـــام يرمـــي بالتجـــسيم مـــن فـــرس 
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, ومهـــا مـــن الكتـــب التـــي حيـــض هـــذا IQHًكتابيـــه املـــذكورين آنفـــا يف البيهقـــي
وهــل أدل عــىل أتباعــه هلــواه مــن ! ?)٧٨ص(تعليقــة  يف اهلالــك عــىل قراءهتــا

خمالفتـــــه للعلـــــامء الـــــذين صـــــححوا حـــــديث الرمحـــــة هـــــذا, ومـــــنهم شـــــيخاه 
كثـــــري مـــــن األحاديـــــث الـــــصحيحة األخـــــرى وكـــــذلك تـــــضعيفه ل! الغامريـــــان?

رواه مــــسلم, وصــــححه  .»أيــــن اهللا?«: ص كحــــديث اجلاريــــة; وقــــول النبــــي 
, وكحـــــديث )٣١٦١(ذلـــــك فــــيام يـــــأيت بــــرقم  يف مجــــع كــــام فـــــصلت القــــول

اختصام املأل األعىل, وقد صححه البخاري والرتمذي وأبو زرعة والضياء, 
رأيت ريب  «:منكر, وحديثفإنه ».. أمردًرأيت ريب جعدا«: وهو غري حديث

 "الــضعيفة" يف , فإنــه موضــوع كــام هــو مبــني»...مبنــى عنــد النفــر عــىل مجــل 
هبــذا عــىل القــراء فــأومههم أن الــذهبي أنكــر ) الــسقاف(َّ, وقــد لــبس )٦٣٣٠(

حديث االختصام, وإنام أراد هذا, فـارجع إىل الـرقم املـذكور لـرتى العجـب 
قـــد وجـــدت حلـــديث االختـــصام و.مـــن تـــدليس هـــذا الرجـــل وتـــضليله للقـــراء 

ً بل شاهدا صحيحا –ًطريقا أخرى    ).٣١٦٩ ("الصحيحة" يف  فخرجته–ً
ف األحاديث ِّضعُوإن مما جيب التنبيه عليه هبذا املناسبة أن الرجل كام ي

ي األحاديـــــــث الـــــــضعيفة ِّقـــــــوُالـــــــصحيحة; فهـــــــو عـــــــىل العكـــــــس مـــــــن ذلـــــــك ي
ريمـــة واألحاديـــث ًواملوضـــوعة, وحيـــتج هبـــا معطـــال هبـــا معـــاين اآليـــات الك

ِالنـزول اإلهلـي, وقولـه  يف ًالصحيحة, فهو مثال يبطل داللة احلديث املتواتر
بحــديث تفــرد بروايتــه حفــص بــن » ..مــن يــدعوين فأســتجيب لــه«: تعــاىل فيــه

                                                 
, ونقلــت هنــاك عــن ابــن اجلــوزي أنــه )ضعيفة الــ−٦٣٣٢(وقــد نقلــت عبارتــه حتــت احلــديث ) ١(

 .]منه[!.َفرس اآلية كام فرسها البيهقي; فهل هو جمسم أيضا?
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ثـم يـأمر «: غياث مل يذكر فيه النزول وال قولـه تعـاىل املـذكور, بـل رواه بلفـظ
ذا خطـأ بيقـني; ملخالفـة حفـص لـستة , وهـ»..هل مـن داع : ًمناديا ينادي يقول

 وغريمهـا, "الـصحيحني" يف من الثقات رووه باللفظ األول, وهو املحفـوظ
هـذا  يف , وقـد بـسطت القـول"التمهيـد" يف وهو متواتر كام ذكر ابـن عبـد الـرب
, ورددت عــــىل هــــذا )٣٨٩٧ ("الــــضعيفة" يف وســــميت املخــــالفني حلفــــص

  . يتسع املجال لذكره هنااملبطل ما زعمه من صحة حديث حفص بام ال
ــــه  وال .."!: وكــــذلك احــــتج بحــــديث موضــــوع مــــن أحاديــــث اإلباضــــية في

وقد بينت بطالنه,  ."ترضبوا هللا األمثال, وال تصفوه بالزوال, فإنه بكل مكان
, والغريـب العجيـب مـن هـذا األفـني )٥٣٣٢ ("الضعيفة" يف وكشفت عواره

, وهـو الكتـاب الوحيـد "بمـسند الربيـع بـن حبيـ"أنه نقـل احلـديث مـن كتـاب 
الغايـة ": من تأليف اإلباضـية, وركـن إليـه املـذكور مـن بـاب القاعـدة اليهوديـة

; ألن فيه رد حـديث النـزول الـذي اصـطلح علـامء الكـالم عـىل "تربر الوسيلة
ً بــالزوال حتريفــا للكلــم عــن مواضــعه, وتنفــريا مــن اإليــامن "النــزول"تفــسري  ً

 مـا يكفـر "فإنـه بكـل مكـان": أن قولـه فيـهِبالنزول اإلهلي, وأعجـب مـن ذلـك 
, ومــع ذلــك روى هــذا "ابــن اجلــوزي"مــن تعليقــه عــىل ) ١٢٧ص(األفــني بــه 

احلـديث اإلبــايض املوضـوع ليعطــل بــه حـديث النــزول املتـواتر, ألــيس ذلــك 
ِمن أكرب األدلة عىل أنه ينطلق من تلك القاعدة اليهودية, ومنها يندفع إلبطال 

ًألمثلـة عـىل ذلـك كثـرية وكثـرية جـدا, فحـسبنا اآلن وا! األحاديث الصحيحة?
  .واهللا املستعان.حديث الرمحة هذا وما ذكر معه 

  ).٧١٧- ٧١٣/ ٢"(السلسلة الصحيحة"
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z٢١x א 
  .حنيفة أيب عقيدة عىل الضوء نلقي لو املذاهب وعقيدة العقيدة عن تكلمنا مادام :سؤال
  مسطورة عقيدة له ليس: ًأوال حنيفة أبو:الشيخ
 يف تقدمـه باعتبار حنيفه وأبو, األكرب الفقه اسمه إليه ينسب كتاب له: ًثانيا
 يرتك مل فهو, للهجرة) ١٥٠ (سنة تويف الثاين القرن أهل من كان ألنه الطبقة
ِّيمثل احلقيقة األكرب الفقه إليه املنسوب الكتاب هذا, تالمذة ترك لكن كتابا ُ 
 يتعلـــق فـــيام حنيفـــة أبـــو, تعـــاىل اهللا رمحـــه حنيفـــة أيب إىل املنتـــسبون عليـــه مـــا

 مـن األحنـاف كـل عقيـدة وهـاي يـنقص وال يزيـد ال قلنـا كـام رأيـه هـو باإليامن
 خاصــــــة التقليــــــد عــــــىل اجلمــــــود مــــــن مــــــشاكل وهــــــاي اليــــــوم إىل الزمـــــان أول

 العقيـدة  يفالتقليـد أن العقيـدة كتب يف يقولون أهنم عجائبهم ومن, بالعقيدة
 عــــىل أشــــاعرة واألشــــاعرة ماتريديــــة املاتريديــــة بتــــشوف ذلــــك مــــع, جيــــوز ال

ّميض ِ ــ  عــىل جامــدين وأنــتم العقيــدة يف التقليــد بيجــوز مــا وأيــن, كلهــا القــرون ُ
 أن ذلـــك إىل إال ســـبيال نجـــد وال لنـــا صـــح إذا حنيفـــة أيب فأتبـــاع, التقليـــد هـــذا
 وال يزيد ال اإليامن بأن ٌيقول حنيفة فأبو حنيفة, أيب عقيدة يمثلون إهنم نقول

 مسائل يف خالف, بينام أي بدون عنه وينقلونه هذا يف معه وأتباعهم ينقص,
 املـــسألة يف املتناقـــضة املتعارضـــة األقـــوال بعـــض اإلمـــام عـــن ينقلـــون فقهيـــة

 ما, آخر رأي له يبدو ثم برأيه جيتهد اإلمام ; ألن]فيه[عجب ال هذا الواحدة,
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 يف القـرآن نـص مـع ًمـشيا حنيفـة أيب عـن نقل منهم أحد ما لكن, أبدا مانع فيه
  .)٢٢:األحزاب(﴾bflßflë@žáŽçfl…afl‹@bÛg@bĆãbfl¹g@bĆàîčÜžflmflë﴿ آية من أكثر
 نقلــوا مــا, الكــريم القــرآن يف آيــة مــن أكثــر يف القــرآن بــنص يزيــد فــاإليامن 
 تـــهزياد وانـــه ويـــنقص يزيـــد اإليـــامن أن ضـــعيفة ولـــو حنيفـــة أيب عـــن روايـــة وال

   املعصية ونقصانه الطاعة
flåíč̂﴿ :مداخلة Ûaflë@ažëfl†flnžça@žáŽçfl…afl‹@ôĆ†Žç@žáŽçbflmeflë@žáŽçaflìÔflm﴾)١٧:حممد(.  
   كثرية آيات فيه, كثرية آيات فيه :الشيخ
  .)٢:األنفال(﴾afl‡gflë@žoflîčÜŽm@žáèžîÜflÇ@ŽéŽmbflíe@žáŽèžmfl…afl‹@bĆãbfl¹g﴿ :مداخلة
 الـسنة أهـل عقيـدة مع.. عبارة تلتقي ناقلني األكرب هالفق يف :الشاهد :الشيخ

 اهللا بــأن اعتقــد مــن: قــال حنيفــة أبــا بــأن فقــالوا وجــل عــز هللا بــالعلو يتعلــق فــيام
 مــش املاتريديــة بعــض عنــد موجــودة العقيــدة هــذه, كفــر فقــد الــسامء يف لــيس

 األعـىل للعـيل العلـو صـفة موضـوع يف األشـاعرة مثـل كلهم, وإال املاتريديـة
 هذه يف حنيفة أبا الشديد, لكن األسف مع مكان كل يف اهللا أن يعتقدون فهم

الـــــــسنة  أهـــــــل ومـــــــع والـــــــسنة الكتـــــــاب مـــــــع فهـــــــو عنـــــــه رووهـــــــا التـــــــي الكلمـــــــة
د ـــواحلديث,وأك َّ  لـــه مـــنهم رجـــل فيـــه, الـــسادس القـــرن يف أتباعـــه بعـــض ذلـــك َ

  :»األمايل بدء «بقصيدة تسمى قصيدة
ـــول ـــديق ـــدء يفالعب ـــايلب  اجلالل  بذي−مادري إيه − بتوحيد األم
   بيقـــول باجلملـــة ,والنـــسيان اإلمهـــال مـــع ذهبـــت وبعـــدين كنـــت حفظتهـــا قـــديام

 :الشاعر بيت
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 واتــصال الــتمكن وصــفبــال لكـنالعـرشفـوقالعرش ورب
 اهللا بــأن اعتقــد مــن " حنيفــة أبــو كــالم معنــى وهــي الــسنة أهــل عقيــدة هــاي  
 حنيفـة أبـو اجلملـة يف والـسنة تـابالك خـالف ألنه " كفر فقد السامء يف ليس

 لكن, زلة له واحد كل يعني البد إال ,السلفي اخلط عىل هم األربعة واألئمة
  .واد يف أنفسهم واألئمة واد يف هم األتباع

  )٠٠: ٠٧: ٥٢/٣٤" (اهلدى والنور"
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z٢٢x אא 
אאא 

  ]:قال اإلمام[

  اإليــــامن بعلــــوه تعــــاىل  يف ل كــــانوا مــــع الــــسلفَُوحنيفــــة األأصــــحاب أيب 
  .عىل خلقه

  .)١٣٧ص"(خمتصر العلو"
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 ]:صقال رسول اهللا [
ة «−  ا مؤمن ٌأعتقهـــــا? فإهن َـــــْ ِ ِْ ـــــْ هدت بـــــأن اهللاَ: يعنـــــي.َّ َّاجلاريـــــة التـــــي ش َْ َ ِ ـــــ  يف َ

  .»السامء
  ]:قال اإلمام[

, والـــد )٢/١٢٩(, والنـــسائي )٣/٥٨٨/٣٢٨٣( أخرجـــه أبـــو داود − ١
ـــــــــن حبـــــــــان)٢/١٨٧(ارمـــــــــي  , )٦/٢٥٦/٤٢٩٦ ("صـــــــــحيحه " يف , واب

, )٣٨٩ و٣٨٨ و٤/٢٢٢(, وأمحــــــد )٧/٣٨٨ ("الــــــسنن " يف والبيهقــــــي
, والطـــــــــــــــــرباين ) الكـــــــــــــــــشف− /١/٢٩/٣٨ (" مـــــــــــــــــسنده" يف والبـــــــــــــــــزار

و عن أيب من طريق محاد بن سلمة عن حممد بن عمر) ٧/٣٨٣/٧٢٥٧(
ٍسلمة عن الرشيد بن سويد الثقفي قال ِْ َ ُ ِ َّ:  

ّإن أمي أوصت إيل أن أعتق عنها رقبـة, وإن عنـدي ! يا رسول اهللا: قلت
ِمن ربك? ": , فقـال"ادع هبـا": صُجارية سوداء نوبيـة? فقـال رسـول اهللا  ـُّ َـ

  .فذكره:...رسول اهللا, قال: , قالت"فمن أنا? ": اهللا, قال: , قالت"
ا إســــناد حــــسن رجالــــه ثقــــات رجــــال مــــسلم; إال أنــــه أخــــرج وهــــذ: قلــــت

روايته عن غري ثابـت البنـاين  يف ملحمد بن عمرو متابعة, ومحاد بن سلمة
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 وهـو ابـن علقمـة − يشء من الضعف, وليس له رواية عن حممـد بـن عمـرو
  . عند مسلم− بن وقاص الليثي

 "التوحيـــد" يف إســناده ومتنـــه, فقــال ابــن خزيمــة يف وقــد خولــف محــاد
ِحدثنا حممد بن حييى القطعي قال): ٨١ص( َ : حدثنا زياد بن الربيع قـال: ُ

 ريض اهللا − ســلمة عــن أيب هريــرةثنــا حممــد بــن عمــرو بــن علقمــة عــن أيب 
  :عنه

 صأن حممــــد بــــن الــــرشيد جــــاء بخــــادم ســــوداء عــــتامء إىل رســــول اهللا 
إن أمي جعلت عليها عتق رقبة مؤمنـة, فهـل جتـزي أن ! يا رسول اهللا: فقال

  : للخادمصأعتق هذه? فقال رسول اهللا 
ِمن ربك« ُّ َْ َ?«.  

  .ثم ذكر باقي احلديث مثله...السامء يف :فرفعت برأسها فقالت
وهــذا الــسند أصــح; ألن زيــاد بــن الربيــع ثقــة مــن رجــال البخــاري, لكــن 

 م من بعض الرواة; فإنه ليس له ذكرْهَ و"حممد بن الرشيد": يبدو أن قوله
 مــن "اإلصــابة"القــسم الرابــع مــن  يف ورده احلــافظ, وقــد أ"الــصحابة"يف 

: روايتـه يف رواية ابن منده وابن السكن والباوردي وابن شاهني; لكنه قال
كــــذا عنــــده عــــىل الــــشك, ) جــــاء حممــــد بــــن الــــرشيد أو الــــرشيد بجاريــــة ("

وأخرجـــه أبـــو نعـــيم مـــن روايـــة إبـــراهيم بـــن حـــرب العـــسكري عـــن القطعـــي 
إن عمرو بن الـرشيد جـاء إىل النبـي : (أنه قالمثله; إال ) القطيعي: األصل(

مـا : واملحفـوظ! ّ, وصوب هـذا الطريـق, وكـل ذلـك غـري حمفـوظ)...ص
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طريق محاد بن سلمة  أخرجه أبو داود, والنسائي, وصححه ابن حبان, من
  :, ثم قال)فذكر الرواية األوىل(...عن حممد بن عمرو

الــصحابة, ومل  يف حممــد بــن الــرشيد لــيس بمعــروف: قــال ابــن الــسكن"
  ."هذه الرواية يف ًذكرا إال أر له

وقــد جــاء احلــديث مــن طريــق أخــرى عــن أيب هريــرة, لــيس فيهــا تــسمية 
ُالرجل, وهـو مـن روايـة املـسعودي عـن عـون بـن عبـداهللا عـن أخيـه عبيـداهللا 

  :بن عبداهللا بن عتبة عن أيب هريرة
إن !  اهللايا رسول:  بجارية سوداء أعجمية, فقالصًأن رجال أتى النبي 

, فأشارت إىل "أين اهللا? ": صَّعيل عتق رقبة مؤمنة, فقال هلا رسول اهللا 
, فأشـــارت بإصـــبعها إىل "مـــن أنـــا? ": الـــسامء بإصـــبعها الـــسبابة, فقـــال هلـــا

  : أنت رسول اهللا, فقال: وإىل السامء; أيصرسول اهللا 
  ." فإهنا مؤمنة "أعتقها "

 يف ًيمة أيـضا, والبيهقـي, وابن خز)٣٢٨٤/ ٣/٥٨٨(أخرجه أبو داود 
; كلهم من طريق يزيد بن هارون )٢/٢٩١(, وأمحد )٧/٣٨٨ ("السنن "

  .عنه
 وهـــو عبـــدالرمحن بـــن عبـــداهللا بـــن − ويزيـــد ســـمع مـــن املـــسعودي: قلـــت

 "الكاشـف " يف  بعد اختالطه; كام قال ابـن نمـري, فـيام نقلـه الـذهبي− عتبة
 سن كـام كنـت ذكـرت, غـري حـ"إسـناده حـسن ": "العلـو" يف وغريه, فقولـه

, لكــن بــدا يل اآلن أنــه أحــسن مــن )٨٢ − ٨١ ("خمتــرص العلــو"كتــايب يف 
  :احلسن, وذلك ألمرين
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أنني وجدت عند ابن خزيمة متابعني اثنني ليزيـد, ومهـا أسـد بـن : األول
 "املــــسند" وهــــو الطيالــــيس; صــــاحب − , وأبــــو داود)أســــد الــــسنة(موســــى 

, وقـــد ذكـــر عبـــداهللا بـــن , وهـــو بـــرصي− املعـــروف بـــه, ولـــيس احلـــديث فيـــه
  : عن أبيه أنه قال"العلل " يف أمحد
ًســامع وكيـــع مــن املـــسعودي بالكوفــة قـــديام, وأبــو نعـــيم أيــضا, وإنـــام " ً

اخــــتلط املــــسعودي ببغــــداد, ومــــن ســــمع منــــه بالبــــرصة والكوفــــة; فــــسامعه 
  ."جيد

  :; وزاد)١٣١ − ٢/١٣٠(مكان آخر  يف وذكر نحوه
 يف مع منـــــه ببغـــــداد; فهـــــووأمـــــا يزيـــــد بـــــن هـــــارون, وحجـــــاج,ومن ســـــ"

  ."االختالط
  .وعىل هذا فالسند جيد; ألن الطياليس برصي كام تقدم

  .هذا هو األمر األول
أن ابـــن معـــني صـــحح أحاديـــث املـــسعودي عـــن القاســـم : واألمـــر اآلخـــر
, وهـــذا مـــن روايتـــه عـــن عـــون كـــام تـــرى, "التهـــذيب " يف وعـــن عـــون; كـــام

  .فصح احلديث واحلمد هللا
  :نةويف حديث أسد الس

ُبجارية سوداء ال تفصح " ِ ْ ُ".  
  :ويف حديث الطياليس

ِمن ربك? ": ; وعندمها"بجارية عجامء ال تفصح " ُّ َْ َ".  
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ِإسـناد احلـديث مـن قبل الزهـري عـن عبيـد اهللا  يف لكن قد خولـف عـون َـ ِ
  :بن عبد اهللا بن عتبة عن رجل من األنصار

 مؤمنة, فـإن كنـت إن عيل رقبة! يا رسول اهللا: أنه جاء بأمة سوداء, فقال
  :فقال! ترى هذه مؤمنة; أعتقها?

  ."تشهدين أن ال إله إال اهللا? "
  :نعم, قال: قالت

  :نعم, قال: قالت ."تشهدين أين رسول اهللا? "
  :نعم, قال: قالت."أتؤمنني بالبعث بعد املوت? "
  ."أعتقها"

 "املـــــصنف " يف أخرجـــــه ابـــــن خزيمـــــة مـــــن طريـــــق عبـــــدالرزاق, وهـــــذا
  .أخربنا معمر عن الزهري به: قال) ١٦٨١٤/ ٩/١٧٥(

 يف , وابــن اجلــارود)٤٥١/ ٣(أخرجــه أمحــد : ومــن طريــق عبــدالرزاق
  : بعد أن عزاه ألمحد"التفسري" يف وقال ابن كثري.)٩٣١/ ٣١ "املنتقى"

  ."وإسناده صحيح, وجهالة الصحايب ال ترضه "
  :وهًوهو كام قال; لوال أن معمرا خالفه مجاعة من الثقات فأرسل: قلت

أن : , ويــونس بـن يزيــد عــن ابـن شــهاب عــن عبيــداهللا)٢/٦(فـرواه مالــك 
  .احلديث مثله...صًرجال من األنصار أتى النبي 

  :, وقال)١٠/٥٧ و٧/٣٨٨(أخرجه البيهقي 
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عــن عــون بــن عبيــداهللا بــن عتبــة عــن عبيــداهللا بــن : هــذا مرســل, وقــد قيــل"
  .−  ريض اهللا عنه− عتبة أيب هريرة

  ."أبيه عن جده عن عون عن : وقد قيل
املوضــــع األول,  يف وعنــــه البيهقــــي) ٣/٢٥٨(وصــــله احلــــاكم : قلــــت

َـنا أبو معدان املنقري: من طريق أيب عاصم) ١٧/١٣٦(الطرباين  وكذا ْ ِ ْ َ − 
حــدثني أيب عــن : نــا عــون بــن عبيــداهللا بــن عتبــة: − عــامر بــن مــسعود: يعنــي
  .جدي

املراجـع, ال وعامر هذا مل أعرفه, وال وجدت لـه ترمجـة فـيام لـدي مـن 
 وال فــــيمن يكنــــى بــــأيب معــــدان, وال فــــيمن نــــسبته "عــــامر"فــــيمن يــــسمى بـــــ 

  ."املنقري "
د− ٢ ـــ وروي عنـــه بإســـناد آخـــر, فقـــال اجلـــراح بـــن خمل َ ثنـــا حممـــد بـــن : َ

ْثنــا ســعيد بــن عنبــسة القطــان: عــثامن اجلــزري ســمعت : ثنــا أبــو معــدان قــال: َ
  :عون بن أيب جحيفة حيدث عن أبيه قال

يــــا : ٌ امــــرأة ومعهــــا جاريــــة ســــوداء, فقالــــت املــــرأةصهللا َأتــــت رســــول ا
 زي عنــي هــذه? فقــال هلــا رســول اهللا إن عــيل رقبــة مؤمنــة, أفتجــ! رســول اهللا

  :ص
  :قال.السامء يف :قالت."أين اهللا? "
  :قال.أنت رسول اهللا: قالت."فمن أنا? "
  :قال.نعم: قالت."أتشهدين أن ال إله إال اهللا, وأين رسول اهللا? "
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  :نعم, قال: قالت."نني بام جاء من عند اهللا? أتؤم"
  ."أعتقيها; فإهنا مؤمنة"

  ).١١٧ − ٢٢/١١٦ ("املعجم الكبري" يف أخرجه الطرباين
ًوهذا إسناد ضعيف جدا مسلسل بالعلل: قلت ّ:  

أبـــــو معـــــدان هـــــذا; فإنـــــه غـــــري معـــــروف كـــــام تقـــــدم, وقـــــد ســـــامه : األوىل
, ثـــم ســـاق هـــذا " عـــون عـــامر بـــن مـــرة عـــن: أبـــو معـــدان"بـــاب  يف الطـــرباين

  .ًاحلديث, ومل أجده أيضا
 سعيد بن عنبسة القطـان, والظـاهر أنـه أبـو عـثامن اخلـزاز الـرازي :الثانية

  :وقال عن أبيه) ٢/١/٥٢(ذكره ابن أيب حاتم  الذي
  ."فيه نظر"

سعيد بن عنبـسة كـذاب, ": ثم روى عن عيل بن احلسني بن اجلنيد قال
  ."كان ال يصدق : سمعت أيب يقول

  ):٤/٢٤٤(وبه أعله اهليثمي; فقال 
   ."رواه الطرباين, وفيه سعيد بن عنبسة, وهو ضعيف "

  .ًحممد بن عثامن اجلزري, مل أجد له ترمجة أيضا: الثالثة
ًثــم وجــدت لــسعيد بــن عنبــسة متابعــا ال بــأس بــه, وعرفنــا بــسببه اســم أيب 

ُرواه رصد بــن محــاد أبــو ســهل قــال: معــدان َ كــم بــن حــدثنا احلــسن بــن احل: ُ
ْطهامن   .حدثنا أبو معدان به: َ
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  :, وقال)٩/٣٤٣ ("التاريخ " يف أخرجه اخلطيب
تفـــرد بـــه أبـــو معـــدان, وهـــو غريـــب مـــن حـــديث أيب معـــدان عبـــداهللا بـــن "

معدان, تفرد به احلسن بن احلكم عنه, وال أعلـم حـدث بـه غـري رصد, ومـا 
   ."ًعلمت من حاله إال خريا

  :أيب حاتم عن أبيهن طهامن هذا; قال ابن ءواب: قلت
   ."حديثه صالح ليس بذلك, يضطرب"

, "اجلـرح " يف ًوعبداهللا بن معدان روى عنـه أيـضا وكيـع وأبـو نعـيم كـام
ْالربساين: ("الكنى يف املقتنى" يف وذكر الذهبي   ).أيب نعيم: (مكان) ُ
عـــن حييـــى بـــن ......أبـــو معـــدان"): ٩/٤٤٦ ("اجلـــرح " يف ثـــم رأيـــت

  .َّ, وعلق املعلمي عليه بام يشعر أهنام واحد"الح أبو معدان ص :معني قال
  : ابن عباس, وله عنه طريقان حديث− ٣

يرويـــه ابـــن أيب لـــيىل عـــن املنهـــال عـــن ســـعيد بـــن جبـــري عـــن ابـــن : األول
  :عباس, وعن احلكم يرفعه

ًإن عــىل أمــي رقبــة مؤمنــة, وعنــدي رقبــة :  فقــالصًأن رجــال أتــى النبــي  ً
أتـشهدين أن ال إلـه إال اهللا, وأين ": , قـال"ِائـت هبـا": سوداء أعجمية? قـال

  :نعم, قال: , قالت"رسول اهللا? 
  ."فأعتقها"
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ـــــــن أيب شـــــــيبة , ويف )١١/٢٠/١٠٣٩٢ ("املـــــــصنف " يف أخرجـــــــه اب
حــدثنا عــيل بــن هاشــم عــن ابــن ):  بتحقيقــي− ٢٨/٨٥ ("كتــاب اإليــامن "

  ...أيب ليىل
و وهـــــ! "عـــــن ابـــــن عبـــــاس, وعـــــن احلكـــــم ..": إســـــناده يف هكـــــذا وقـــــع

 عىل خالف املتبادر, ولكن مثله −  وهو ابن عمرو− معطوف عىل املنهال
  .األسانيد, كام يعرفه من مارس هذا العلم يف ًيقع كثريا

) ٢/٣٦/٢/٥٦٥٣ ("األوسط "و) ٢٧− ١٢/٢٦(وقد رواه الطرباين 
  :ثنا عيل بن هاشم به; إال أنه قال: من طريق احلسن بن فرات القزاز

, فهــذا عــىل "...احلكــم عــن ســعيد بــن جبــريعــن املنهــال بــن عمــرو, و"
  :اجلادة, وقال

  ".مل يروه عن املنهال واحلكم إال ابن أيب ليلى"

  ):٤/٢٤٤(وهو ضعيف لسوء حفظه, وبه أعله اهليثمي فقال : قلت
ِّوفيه حممد بن أيب ليىل, وهوسيىء احلفظ, وقد وثق" ُ".  

 ذكر, ومل يــ) الكــشف− ١/١٤/١٣(أخرجــه البــزار : ومــن طريقــه: قلــت
  :إسناده احلكم, وقاليف 

   !"وهذا قد روي نحوه بألفاظ خمتلفة"
: هـو هبـذا اللفـظ املرفـوع لـه طريـق أخـرى, يرويـه يزيـد بـن حكـيم: قلت
  ثنا حييى
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ثنـا حبيـب بـن أيب ثابـت عـن حممـد بـن : ابن السكن عن قيس بـن الربيـع
  :عيل عن حنني عن ابن عباس به إال أنه قال

  .َّمل يذكر أمه; "..ّإن عيل رقبة مؤمنة"
حدثنا حممد ): ٧٢١٢/ ٢/١٤٣/١ ("األوسط " يف أخرجه الطرباين

  :ثنا يزيد به, وقال: بن حييى
  ."مل يروه عن حبيب إال قيس "

َبل حفظه, وحييى بن الـسكنِوهو ضعيف من ق: قلت  وهـو الرقـي ثـم − َّ
  . ضعيف, وإن وثقه ابن حبان− البرصي

ًيـه ابـن أيب حـاتم جرحـا وال ويزيد بـن حكـيم جمهـول احلـال, مل يـذكر ف
َـوأما اللفظ اآلخر; فريويه سـعيد بـن املرزبان عـن عكرمـة عـن ابـن  .ًتعديال ُ ْ َ

  :عباس قال
 − إن عـيل رقبـة:  ومعه جارية له سوداء, فقال;صجاء رجل إىل النبي 

  :, فهل جيزئ عني هذه? فقال هلا− مؤمنة: أحسبه قال
  ."أين اهللا? "

  :قالت بيدها إىل السامء, قال
  ."من أنا? "

  :صأنت رسول اهللا, قال رسول اهللا : قالت
  ."أعتقها; فإهنا مؤمنة "
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بــــسند صــــحيح عــــن ابــــن املرزبــــان, لكــــن ) ١/٢٨/٣٧(أخرجــــه البــــزار 
 مدلس, وهـو وإن كـان ذكـروا لـه روايـة عـن عكرمـة; فإنـه −  مع ضعفه− هذا

مل يـــــرصح بـــــسامعه منـــــه كـــــام تـــــرى, وبـــــه وبـــــابن أيب لـــــيىل أعلـــــه اهليثمـــــي 
)٤/٤٢٤. (  

  : حديث كعب بن مالك قال"السامء":  ومما يشهد هلذا اللفظ− ٤
َجاءت جارية ترعى غنام يل, فأكل الذئب شاة, فرضبت وجه اجلارية,  ُ ً

لو أعلم أهنا مؤمنة; !  رسول اهللا يا: , فقلتصفندمت, فأتيت رسول اهللا 
  : للجاريةصألعتقتها, فقال رسول اهللا 

  :لقا.رسول اهللا: قالت."من أنا? "
  :صالسامء, فقال رسول اهللا  يف الذي: قالت."فمن اهللا? "
  ."أعتقها, فإهنا مؤمنة "

 "األوسط "و) ١٩/٩٨/١٩٣ ("املعجم الكبري" يف أخرجه الطرباين
ثنـــا داود بـــن عبـــداهللا : مـــن طريـــق عبـــداهللا بـــن شـــبيب) ٢/١٧١/١/٧٧١٢(

 ابن ثنا حاتم بن إسامعيل عن ابن عجالن عن زيد بن أسلم عن: اجلعفري
  :كعب بن مالك عن أبيه به, وقال

مل يــروه عــن ابــن عجــالن إال حــاتم, وال عــن حــاتم إال داود اجلعفــري, "
  ."وال يروى عن كعب إال هبذا اإلسناد

 ورجالــه ثقــات; غــري عبــد اهللا بــن شــبيب; فإنــه ضــعيف, وبــه أعلــه :قلــت
  .اهليثمي
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ألربعـة, وباجلملة; فهذه الطرق التي وقفت عليها عن هؤالء الـصحابة ا
ِّصـــــحابيه  يف  وإســـــناده حـــــسن عـــــىل اخلـــــالف− الـــــرشيد بـــــن ســـــويد: وهـــــم

ِومسنده, فمـنهم مـن جعلـه مـن روايـة أيب سـلمة عنـه, ومـنهم مـن جعلـه مـن  ِ
ضـبط بعـض  يف مسند أيب هريرة من رواية أيب سلمة نفـسه, عـىل اخـتالف

, وأبـــو −  وإســـناده صـــحيح− , وأبـــو هريـــرة− ًألفاظـــه كـــام يـــأيت بيانـــه ملخـــصا
 ً بإســنادين عنــه; واخــتالف أيــضا− , وابــن عبــاس−  بإســناد ضــعيف− ةجحيفــ

  .− بعض ألفاظهيف 
ِّولعلــه مــن الــرضوري أن أقــدم إىل القــراء الكــرام خالصــة نــرية عــن تلــك 

بعــض ألفاظهــا, وبيــان الــراجح مــن املرجــوح  يف الروايــات واالختالفــات
كانية إم يف منها; ليكون القراء عىل معرفة بصحيحها من ضعيفها, والنظر

  :اجلمع بينها; ليكون القراء عىل حذر من بعض املضللني
  . للجارية بأهنا مؤمنةصلقد اتفقت الروايات كلها عىل شهادته : ًأوال
  : إياها وجواهبا عىل وجوه ثامنيةصنص سؤاله  يف واختلفت: ًثانيا

احلـــــديث األول عـــــن رشيـــــد, وهـــــو (."اهللا : مـــــن ربـــــك? قالـــــت": األول
  ).حسن

احلـــــديث األول عـــــن أيب (."الـــــسامء يف : ربـــــك? فقالـــــتمـــــن": الثـــــاين
  هريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة; 

  ).وهو حسن
ًاحلـــديث األول أيـــضا مـــن (."أيـــن اهللا? فأشـــارت إىل الـــسامء": الثالـــث

  ).الطريق اآلخر عنه, وهو صحيح
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ًاحلديث األول أيضا (."نعم : تشهدين أن ال إله إال اهللا? قالت": الرابع
  ).لوهو معلول باإلرسا.عن الرجل األنصاري

ــــــن اهللا? قالــــــت" :اخلــــــامس ــــــاين, وهــــــو (."الــــــسامء يف :أي احلــــــديث الث
  ).ضعيف; لكنه بمعنى الوجه الثالث

احلــديث الثالــث (."نعــم : أتــشهدين أن ال إلــه إال اهللا? قالــت": الــسادس
  ).من الطريق األول, وهو ضعيف

احلديث نفسه من الطريـق  ("أين اهللا? قالت بيدها إىل السامء" :السابع
  ).ًوهو ضعيف أيضااآلخر, 

  احلـــــــديث الرابـــــــع, (."الـــــــسامء يف الـــــــذي: فمـــــــن اهللا? قالـــــــت": الثـــــــامن
  ).وسنده ضعيف

  :وهبذا التلخيص الدقيق يتبني للقراء احلقيقة التالية وهي: قلت
  ."أين اهللا? ":  كانصأن األرجح أن سؤاله 

  ."يف السامء" :وأن جواب اجلارية كان
لسؤال املـذكور, واألوىل منهـا وذلك; ألن ثالث روايات اتفقت عىل ا

هي الرواية الصحيحة عن أيب هريرة, والثانية إن مل تنفع فال ترض, والثالثة 
  .تصلح لالستشهاد هبا; ألهنا ليست شديدة الضعف

الطريـــق  يف كـــام اتفقـــت مخـــس روايـــات عـــىل اجلـــواب املـــذكور, وهـــو
احلـــــــــديث األول عـــــــــن أيب هريـــــــــرة, ويف الطريـــــــــق األخـــــــــرى  يف األصـــــــــح
  .يحة عنه, والروايات الباقية منها شاهدة هلاالصح
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وإذا كان هذا هو الراجح من جمموع تلك الوجوه الثامنيـة التفـاق أكثـر 
الروايــــات وأصــــحها عليــــه; فــــإن مــــا خالفهــــا; إمــــا أن تــــؤول, وإمــــا أن تــــرد 

:  خمتــــرصة مــــن روايــــة"مــــن ربــــك? ": إن روايــــة: ًباملخالفــــة; فيقــــال مــــثال
, "أيــن اهللا? ", وأن هــذه ال تنــايف ســؤاهلا بـــ "? أتــشهدين أن ال إلــه إال اهللا"

ًفإننــا نعلــم اليــوم كثــريا ممــن ينطقــون هبــذه الــشهادة إذا ســئلوا هبــذا الــسؤال 
! وهـم يعلمـون أن اهللا كـان وال مكـان)! كل مكـان يف اهللا: (بادروك بقوهلم

وقد تنبه بعض املجادلني بالباطـل لـضالل هـذا القـول فلجـأ إىل املراوغـة, 
, وهـذا احتيـال IQHمكـان يف إنـه لـيس: كل مكان, وال يف إنه:  ال يقال:فقال
التعبــري, يتظــاهرون بــذلك بالتنزيــه, وهــو يــشبه قــول أســالفهم مــن  يف مــنهم

لـــيس هـــو داخـــل العـــامل وال ": اجلهميـــة واملعتزلـــة وأذنـــاهبم مـــن املعطلـــة
 فال! "هؤالء قوم أضاعوا رهبم ": أمثاهلم يف ; ورحم اهللا من قال"خارجه

, ويؤيـــده "أتـــشهدين ":  و"أيـــن ": يبعـــد أن يكـــون الـــسؤال وقـــع بـــاللفظني
  .احلديث الثاين

حـــديث معاويـــة بـــن احلكـــم : وإن ممـــا يقطـــع ويؤكـــد ترجيحنـــا املـــذكور
ًالذي وعدت بذكره, فإنه قد سـاق قـصة اجلاريـة سـياقا تاما رائعـا, مل يـسقه  ً ـًَّ ُ

 يف −  ريض اهللا عنــه− ل, فقــاذلــك; فإنــه ســيدها يف غـريه كــسياقه, وال غرابــة
, فـــسأله بعـــض األســـئلة, صحادثـــة وقعـــت لـــه وهـــو يـــصيل خلـــف النبـــي 

  :فأجابه عليها
  : ريض اهللا عنه فقال− ٥

                                                 
  .]منه[.اهللا موجود بال مكان : خرونويقول آ) ١(



@lbnØ!@íÝÉÜa@¶bÉm@ 
 ٧٨ 

ة, فاطلعــت ذات " ّوكانــت يل جاريــة ترعــى غــنام يل قبل أحد واجلواني َّــ َّ ــ ُ ــ َِ ٍ َِ ُ َ ً
يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها, وأنا رجل من بنـي آدم آسـف كـام 

ّ فعظم ذلك عـيل, ,صُ لكني صككتها صكة, فأتيت رسول اهللا يأسفون, َّ
  :, فأتيته هبا, فقال هلا"ائتني هبا": قال! أفال أعتقها?! يا رسول اهللا: قلت
  ."أين اهللا? "

  :أنت رسول اهللا, قال: , قالت"من أنا": , قال"يف السامء": قالت
  ."أعتقها; فإهنا مؤمنة "

  يمــــة وابــــن حبــــان وابــــن اجلــــارود أخرجــــه مــــسلم, وأبــــو عوانــــة وابــــن خز
  , )٨٦٢ ("صـــحيح أيب داود" يف  وغـــريهم, وهـــو خمـــرج"صـــحاحهم"يف 
  ).٣٩٠ ("اإلرواء"و

  . حديث مرفوع, وأثر موقوف"أين اهللا ": هذا; ويشهد لسؤال
ِأما احلديث; فريويه وكيع بن حدس عن عمه أيب رزين قال َ ٍ ُ ُ:  

 يف كــان": لــق خلقــه? قــالُّأيــن كــان ربنــا قبــل أن خي! يــا رســول اهللا: قلــت
َّعامء, ما حتته هواء, وما فوقه هواء, وما ثم خلق, عرشه عىل املاء َ".  

 − ٣٩(, وابـــــن حبـــــان )١٨٢(, وابـــــن ماجـــــه )٢١٠٨(أخرجـــــه الرتمـــــذي 
, )١٢ و٤/١١(, وأمحـــــد )١/٢٧١/٦١٢(, وابـــــن أيب عاصـــــم )املـــــوارد

  :, وقال الرتمذي)٧/١٣٧ ("التمهيد" يف وابن عبدالرب
  ):١٨٦/١٩٣ ("خمترص العلو" يف وقال الذهبي." حديث حسن"

 "رواه الرتمذي وابن ماجه, وإسناده حسن "
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  .ً ألن وكيعا هذا جمهول, كام بينته هناك;وفيه نظر
  :وأما األثر; فهو ما رواه زيد بن أسلم قال

َهــل مــن جزرة! يــا راعــي الغــنم: َّمــر ابــن عمــر براعــي غــنم فقــال ــ َIQH قــال ?
فرفع الراعـي ! أكلها الذئب: تقول: ا, فقال ابن عمرُّليس ههنا رهب: الراعي

  !فأين اهللا?: السامء ثم قال رأسه إىل
  .فاشرتى ابن عمر الراعي واشرتى الغنم فأعتقه, وأعطاه الغنم

حــدثنا ): ١٢/٢٦٣/١٣٠٥٤ ("املعجــم الكبــري" يف أخرجــه الطــرباين
ِ اجلمحيثنا عبد اهللا بن احلارث: ثنا أبو مصعب: حممد ابن نرص الصائغ َ ُ :

  .ثنا زيد بن أسلم به
, غـري "التهـذيب " يف وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات مرتمجون: قلت

 "تـاريخ بغـداد" يف شيخ الطرباين حممد بن نرص الصائغ, وهو ثقة مرتجم
  ) .٢٩٧(, مات سنة )٣١٩ − ٣/٣١٨(

ً, ذكـره معلقـا عـىل أيب "العلـو" يف وهذا األثر احتج به احلـافظ الـذهبي
ومل أكـن ) ١٢٧ ("خمتـرصه " يف ّلزهـري, وكنـت جـودت إسـنادهمصعب ا

  .قد وقفت يومئذ عىل وصله, فها قد وقفت عليه اآلن, واحلمد هللا
  ):٩/٣٤٧ ("جممع الزوائد" يف وقال اهليثمي

                                                 
 .]منه[.صلح للذبحشاة ت: أي) ١(
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ه الطــــرباين, ورجالــــه رجــــال الــــصحيح, غــــري عبــــداهللا بــــن احلــــارث روا"
  ."احلاطبي, وهو ثقة
 املتقدمــة إنــام هــو حــديث معاويــة, إن أصــح األحاديــث: ومجلــة القــول

ِّ عــىل تــصحيحه عــىل مــر −  مــن حمــدثني وفقهــاء− فــال جــرم أن يتفــق العلــامء
 يف العــصور دون أي خــالف بيــنهم; فقــد صــححه اخلمــسة الــذين أخرجــوه

 , والبغــوي)٤٢٢ ("األســامء" يف  كــام تقــدم, وكــذا البيهقــي"صــحاحهم "
 "الفــتح " يف احلــافظ يــأيت, و, والــذهبي كــام)٣/٢٣٩ ("رشح الــسنة"يف 

ُ, كــل هــؤالء رصحــوا بــصحة احلــديث وإســناده, ويلحــق هبــم )١٣/٣٥٩(
كــل مــن احــتج باحلــديث مــن أئمــة احلــديث والفقــه والتفــسري عــىل اخــتالف 

بـاب مـن أبـواب الـرشيعة, رضورة أنـه ال حيـتج  يف مذاهبهم, ممن احتج به
 يف شافعي, وال)٦ − ٣/٥ ("املوطأ" يف إال بام صح عنده, كاإلمام مالك

ـــــــــــــد اهللا " يف , وأمحـــــــــــــد)٥/٢٦٦ ("األم " , )١٠١/٣٦٣ ("مـــــــــــــسائل عب
 "رشح املعـــــاين" يف , والطحـــــاوي)٣/٧٤/١٣٧٤ ("مـــــسائل صـــــالح "و
دفـع شـبه " يف , وابن اجلوزي"االستيعاب " يف , وابن عبدالرب)١/٢٥٨(

 العواصــــــــم " يف , وابــــــــن الــــــــوزير"املجمــــــــوع " يف , والنــــــــووي"التــــــــشبيه
, وغــــــريهم كثــــــري وكثــــــري ممــــــن ال يمكــــــن )٣٨٠ − ١/٣٧٩ ("والقواصــــــم 
ِّ املعروفني بمعـاداهتم ألهـل الـسنة, وسود, وفيهم بعض املبتدعةحرصهم  يف ُـ

 يف الرد عليهم رسائل عدة, كالشيخ الصابوين; فإنه تـابع احلـافظ ابـن كثـري
مـــــن ) ٥٢٣و ٤٢١/ ١(موضـــــعني  يف االحتجـــــاج هبـــــذا احلـــــديث, فـــــأورده

  ! يورد فيه إال ما صح من احلديث الذي التزم أن ال"خمترصه "
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هــذا العــرص; فقــد أعلــن بعــضهم  يف أمــا الغــالة مــن املبتدعــة واملتجهمــة
, "أيــــن اهللا? ": صعــــن تــــضعيفه هلــــذا احلــــديث, وإنكــــاره لــــصحة قولــــه 

وعــــىل رأس هــــؤالء الــــشيخ الكــــوثري ! "يف الــــسامء": وجــــواب اجلاريــــة
بـام ) ٨٢ص  ("علـوخمتـرص ال"كتايب  يف ِّومقلدوه, وقد كنت رددت عليه

يغنــي عــن إعادتــه هنــا, وكــان الــرد حــول حــديث معاويــة هــذا فقــط, قبــل أن 
َيتيــــرس يل مجــــع شــــواهده املتقدمــــة عــــن أيب هريــــرة, وأيب جحيفــــة, وابــــن  ُ
عبـــاس, ثـــم أوقفنـــي بعـــض اإلخـــوان عـــىل حـــديث خـــامس مـــن روايـــة ابـــن 

ِشاهني بسنده عن عكاشة الغنوي َ َ َّ , وإسناده "اإلصابة", و"أسد الغابة" يف ُ
  .حسن

ًحـديثا سادسـا عـن حييـى ) ٣/٢٢٣ ("تلخيص ابن حجـر" يف ثم رأيت ً
َّ مرســال, رواه أبــو أمحــد العــسال−  الثقــة− ابــن عبــدالرمحن بــن حاطــب  يف ً

: , قالـــت"أيـــن اهللا? ":  مـــن طريـــق أســـامة بـــن زيـــد, ويف احلـــديثني"الـــسنة "
  ."يف السامء"

ر اجلاحــــد للحقــــائق مثــــل هــــذا املكــــاب يف فــــامذا عــــسى أن يقــــول القائــــل
bèãhÏ@﴿: إال أن يقـرأ! العلمية املعرتف هبا عند العلامء الفطاحل كام تقـدم?

@@@@@@Ûa@lìÜÔÛa@óàÈm@åØÛë@‰b–iþa@óàÈm@ü@@@¿@‰ë†–Ûa﴾ ! صوأن يـذكر قولـه 
  :ّحديث تفرق األمة يف −  ريض اهللا عنه− حديث معاويةيف 

َـجارى الكلب أمتي أقوام تتجارى هبم األهواء كام يت يف وإنه سيخرج« َ
 "صـــحيح الرتغيـــب ": »بـــصاحبه, ال يبقـــى منـــه عـــرق وال مفـــصل إال دخلـــه

  !; نسأل اهللا السالمة والعافية)١/٩٧/٤٨(
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ِوقــــد جــــرى عــــىل ســــنن هــــذا اجلاحــــد َ ُالــــشيخ املغــــريب عبــــداهللا الغــــامري : َ
 للـسنة وأتباعهـا, ويزيـد عليـه أنـه شـيخ − كـالكوثري−املعروف بعدائه الـشديد

َّفقـد رد! وية, ويزعم أنه جمدد العـرص احلـارضالطريقة الدرقا تعليقـه عـىل  يف َ
 "أيـــن اهللا? ":  فيـــهصحـــديث مـــسلم, فـــزعم أن قولـــه ) ٧/١٣٥ ("التمهيـــد"

ًضـــاربا !  أنـــه مـــن تـــرصف الـــرواة"يف الـــسامء": وجـــواب اجلاريـــة عليـــه بقوهلـــا
ًصـــفحا عـــن تـــصحيح أولئـــك احلفـــاظ إيـــاه, وعـــن الـــشواهد املؤكـــدة لـــصحته, 

يــة اجلمــع بينــه وبــني بعــض األلفــاظ التــي ختالفــه بزعمــه, مــع كونــه وعــن إمكان
أصـــح منهـــا كـــام تقـــدم, فـــام أحـــراه هـــو وســـلفه الكـــوثري وأمثـــاهلام ممـــن يـــرد 

 بوعيـد − كـالغزايل املعـارص−األحاديث الصحيحة املتلقاة من األمة بـالقبول
Ë@Éjníë@ô†a@éÛ@´jm@bß†Èi@åß@ÞìŠÛa@ÕÓb’í@åßë@@@@@@@@@@@@@@@@﴿: قوله تعاىل

îja–ß@põbë@áäèu@éÜ–ãë@µìm@bß@éÛìã@´äßû½a@Ý﴾ )١٥:النساء(.  
الــــضالل بعــــد أن اهتــــم رواة اللفــــظ األصــــح  يف ًثــــم زاد اجلاحــــد إغراقــــا

  :باخلطأ والرواية باملعنى; فقال
 الثابــت عنــه بــالتواتر أنــه صويؤيــد ذلــك أن املعهــود مــن حــال النبــي "

ني اللتــــني مهــــا أســــاس كــــان خيتــــرب إســــالم الــــشخص بــــسؤاله عــــن الــــشهادت
  ."اإلسالم ودليله 

  :هذا باطل من وجوه: فأقول
ما زعمه من التواتر جمرد دعوى ال دليل عليه, وما كان كذلك; : األول

  .وجب طرحه وعدم االشتغال به
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ه بعـــض األلفـــاظ التـــي اعتمـــد عليهـــا: الثـــاين ُأنـــه يبطـــل زعم ـــ ختطئـــة  يف َ
لـــــيس فيـــــه االختبـــــار  فهـــــذا " "ِمـــــن ربـــــك? ": اللفـــــظ األصـــــح, وهـــــو لفـــــظ

  .بالشهادتني كام زعم
  !هذا ال ينايف اللفظ املذكور: فإن قيل

 يف ? كــام تقــدم بيانــه"أيــن اهللا? ": وكــذلك ال ينــايف اللفــظ األصــح: قلنــا
  :ًأنه قال أخريا: الثالث! اخلالصة النرية, فتذكر

اجلاهليــة, وكــانوا  يف الــسامء; فكانــت عقيــدة العــرب يف أمــا كــون اهللا"
  ."! ً, فكيف تكون دليال عىل اإلسالم?مرشكني

َّكذا قال فض فوه  −  مـع رشكهـم− فإنه يعلم أن اجلاهليني كانوا يؤمنون! ُ
paëbàÛa@ÕÜ@åß@áènÛd@å÷Ûë@﴿: بتوحيــد الربوبيــة بــدليل قولــه تعــاىل

a@åÛìÔîÛ@‰þaë﴾ ــ ونحــوه مــن اآليــات, وكــانوا يلبون بــه وهــم يطوفــون ُّ ُ
ً ال رشيك لـك إال رشيكـا هـو لـك, متلكـه ومـا لبيك: حول البيت, فيقولون

  ).٤/٨(رواه مسلم ! ملك
ًالـسامء حقـا  يف ًفإذا كان توحيدهم هذا حقـا, وإذا كـان اعتقـادهم أن اهللا

كــذلك, ملطابقتــه لــنص القــرآن, وبــه أجابــت اجلاريــة التــي شــهد هلــا النبــي 
ً بــاإليامن, أفيعقــل أن يقــول مــؤمن بــاهللا ورســوله حقــاص  ن اهللا ال نــؤمن بــأ:ُ

إذن; يلزمــه أن ال يــؤمن ! الــسامء ألن املــرشكني كــانوا يعتقــدون ذلــك?يف 
  .ذلك هو الضالل البعيد!! املرشكني يؤمنون به  بتوحيد الربوبية; ألن



@lbnØ!@íÝÉÜa@¶bÉm@ 
 ٨٤ 

وأصـل ضـالل هـؤالء املتجهمـة أهنـم تـأثروا باملعتزلـة واجلهميـة الـذين 
ًضــــلوا ضــــالال مبينــــا; بإنكــــارهم كثــــريا مــــن الغيبيــــات املتعلقــــ ً ً ة بــــاهللا تعــــاىل ُّ

  :وصفاته, وذلك يعود إىل أمرين
  .ضعف إيامهنم باهللا ورسوله وما جاء عنهام: أحدمها
ضـعف عقـوهلم وقلـة فهمهـم للنـصوص, وهـذا هـو املثـال بـني : واآلخر

ذلــك, والتــي  يف الــسامء مــع رصاحــة اآليــات يف  مل يؤمنــوا بــأن اهللا:يــديك
žåflß@áŽnžäčßcc@@@¿@@@@õbàÛa@@@@@@@ïç@a‡hÏ@‰þa@áØi@Ñ±@žæc@@@﴿: منها قوله تعـاىل

‰ì·﴾) وصـحة حـديث اجلاريـة, الـذي شـهد هلـا بـاإليامن ألهنـا )١ ٦: امللـك ,
الــــسامء, ولــــذلك بــــادروا إىل إنكــــار صــــحته, وأمــــا اآليــــة  يف عرفــــت رهبــــا

لوا داللتها بعقوهلم املريضة, ذلك أهنم تبادر إىل أذهاهنم الكليلة أن َّفعط
ْمن( ففــروا منــه, فتــأولوا هنــا ظرفيــة, وهــذا خطــأ ظــاهر,) يف( ــ باملالئكــة, ) َ

 يف ارمحــــوا مــــن «:صطــــريقهم قولــــه  يف خطــــأ آخــــر, فوقــــف يف فوقعــــوا
طري  يف )يف(أن  يف الــــسامء, فهـــذا رصيـــح يف األرض; يـــرمحكم مـــن ِش َ ْ ــــ َ

, وملا رأى ذلك بعـض جهلـة الغامريـني وأنـه يبطـل )عىل(احلديث بمعنى 
حــــــديث " القــــــول بأنــــــه تأويلــــــه املــــــذكور; بــــــادر بكــــــل صــــــفاقة وجهــــــل إىل

 يف ً خالفــــا لكــــل العلــــامء حتــــى شــــيوخه الغامريــــني, كــــام بينتــــهIQH!»باطــــل
                                                 

ص (البـــن اجلـــوزي "دفـــع شـــبه التـــشبيه "انظـــر مقدمـــة املـــسمى حـــسن الـــسقاف لكتـــاب ) ١(
  ) ٦٤و٦٢

ــــذهبيالــــذي دف ــــه) ٢١/٣٦٨ ("الــــسري" يف عــــه ال ًدفعــــا لطيفــــا بقول ــــه مل خيــــض" :ً  يف ليت
 !"التأويل, وال خالف إمامه
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ّ, طبــع عــامن "الـصحيحة"آخــر املجلـد الثــاين مــن  يف االسـتدراك املطبــوع
  ).١٢(رقم 

مـن : ; أي﴾åß@ánäßcc@@@¿@@õbàÛa@@@﴿واملقصود أن معنى اآليـة املـذكورة 
ـــــــــــسام ـــــــــــي .ءعـــــــــــىل ال ـــــــــــن: يعن ـــــــــــدالرب عـــــــــــىل العـــــــــــرش; كـــــــــــام قـــــــــــال اب  عب

; حيــثام )٣٧٧ ("األســامء" يف وغــريه; كــالبيهقي) ١٣٤و١٣٠و٧/١٢٩(
  ."من فوق السامء: يعني": قال

ــــه; ملــــن ســــلم بمعــــاين  ّوهــــذا التفــــسري هــــو الــــذي ال يمكــــن القــــول إال ب
عـة عـىل إثبـات العلـو والفوقيـة ِمْجُالنصوص الكثرية مـن القـرآن والـسنة امل

ًهللا تعاىل علوا يليق بعظمته; كقولـ ±žåčß@áŽèŞifl‰@æìÏb@@@@﴿: املالئكـة يف ه تعـاىلّ
áèÓìÏ ﴾ ;وغريهـا مـن اآليـات املعروفـة, وعـىل هـذا أهـل الـسنة واجلامعـة 

كل مكان, وليس  يف إن اهللا عز وجل: قوهلم يف ًخالفا للمعتزلة واجلهمية
  !عىل العرش

  ) .٧/١٢٩ ("التمهيد" يف كام
هم تنزيـه رهبـم أن يكـون والعجيب من أمر هؤالء النفـاة أهنـم أرادوا بنفـي

 املريــيس أنــه داخلهــا, كــام روي عــن بــرش يف فــوق املخلوقــات; فحــرصوه
ُويف قلنسوتك هــذه? قــال: قيــل لــه! هــو يف كــل يشء: ملــا قــال ْــ َ : نعــم, قيــل: َ

  !نعم: قال! ويف جوف محار?
كـل مكـان, وهـو مـن أبطـل  يف وهذا القول يلزم كل من يقول بأنه تعـاىل

إنــا :  احلكــيم احللــيم, ولــذلك قــال بعــض الــسلفرب العــاملني يف مــا قيــل
  !لنحكي كالم اليهود والنصارى وال نستطيع أن نحكي كالم اجلهمية
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ُّولوضوح بطـالن هـذا القـول لـبعض علـامء الكـالم; فـروا إىل القـول بـام 
  :هو أبطل منه, وسمعته بأذين من بعض اخلطباء يوم اجلمعة عىل املنرب

مـــني وال يـــسار, وال أمـــام وال خلـــف, ال اهللا لـــيس فـــوق وال حتـــت, وال ي
ًال متصال بـه, وال منفـصال : داخل العامل وال خارجه, وزاد بعض الفالسفة ً

  !!عنه 
وهـــذا هـــو التعطيـــل املطلـــق الـــذي ال يمكـــن ألفـــصح النـــاس أن يـــصف 
ًالعــدم بــأكثر ممــا وصــف هــؤالء رهبــم, تعــاىل اهللا عــام يقولــون علــوا كبــريا ً !

عاقــل الــذي قــال ملــا ســمع هــذا مــن بعــض علــامء ورحــم اهللا ذلــك األمــري ال
  !"ّهؤالء قوم أضاعوا رهبم":الكالم

  :وهلذا; قال بعض العلامء
ًاملجسم يعبد صنام, واملعطل يعبد عدما, املجسم أعشى, واملعطل " ّ ً ِّ
  !"أعمى

 قـــد − رده عـــىل املـــشبهة يف − ومـــن املؤســـف أن العالمـــة ابـــن اجلـــوزي
) االســتواء(تابــه املتقــدم بعــد أن تــأول ك يف وقــع منــه مــن ذاك الكــالم; فقــال

  :باالستيالء واستشهد عىل ذلك ببيت األخطل النرصاين املعروف
ِقد استوى برش عىل العراق ٌ ْ ِمن غري سيف وال دم مهراق ِ ْ ُ ٍ  

  :رد املعنى الصحيح وهو االستعالء, قال يف وتفلسف
  !"العامل, وليس بخارج منه  يف ليس بداخل: ولذا; ينبغي أن يقال"
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 عىل هذا النفي الباطـل; الـذي مل "حسن السقاف"ومل يعلق املسمى بـ 
ٌيقــل بــه إمــام معــروف مــن قبــل, والــذي لــيس فيــه ذرة مــن علــم كــام هــو شــأن  َّ َ

إنكــاره عــىل مــن  يف النفــاة, ومــن عجائبــه وجهاالتــه أنــه يقلــد ابــن اجلــوزي
 ص(; فيقـول ابـن اجلـوزي "عىل العـرش بذاتـه استوى ": يقول من املثبتة

  :" بذاته"ًمنكرا هلذه اللفظة ) ١٢٧
  ."وهي زيادة مل تنقل "

راد هبــا دفــع التعطيــل تنكــر ألهنــا مل تنقــل, ! فيــا ســبحان اهللا ُزيــادة كهــذه ي ــ ُ
ِاللهم إن هذه إلحدى الكرب ! ال ينكر"...ليس بداخل": وقوله املتقدم َ ُ!!  

ه, ألنـه َّبل أقر) االستواء(ِّوكذلك مل يعلق عىل تأويل ابن اجلوزي آلية 
 بعد كالم طويل له فيه كثـري مـن التحريـف والكـذب ال − )١٢٣ص (رصح 

  : قال− جمال اآلن لبيانه
  ."االستواء عندنا هو االستيالء والقهر, أو تفويض معناه إىل اهللا "

ُوهــذا يــدل عــىل أنــه مل يعــرف احلــق بعــد, لــرتدده بــني التأويــل ! كــذا قــال
  !والتفويض

يض هنــا; إنــام هــو سياســة منــه, ومراوغـــة ولكننــي أعتقــد أن ذكــره التفــو
  ):١٢٧ص (ُوتضليل للقراء الذين قد ينكرون عليه التأويل, فإنه قال بعد 

وأمــــا رد اإلمــــام أيب احلــــسن األشــــعري تفــــسري االســــتواء باالســــتعالء; "
ــــدا, ونقــــول يف فــــنحن ال نوافقــــه ــــسبب ردة فعــــل : ًذلــــك أب ــــه قــــال ذلــــك ب ّإن َ
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كثري من مسائلهم; إال  يف  مل نوافقهمحصلت عنده من املعتزلة, وهم وإن
  !"هذه املسألة يف أننا هنا نوافقهم ونعتقد أهنم مصيبون

َّإنكــــــــارهم علــــــــو اهللا عــــــــىل خلقــــــــه, لكــــــــن املعتزلــــــــة وأمثــــــــاهلم  يف :أي
َّكـــل مكـــان, وهـــذا ممـــا ينكـــره أشـــد اإلنكـــار  يف كاإلباضـــية يقولـــون بـــأن اهللا

ل به, ويعتقد أن اهللا سبحانه ِّذلك اجلاهل املتعامل, ويرصح بتكفري من يقو
 أنـه لـيس فـوق العـرش كـام أخـرب تعــاىل: ويعنـي! وتعـاىل موجـود بـال مكـان

 يف ذلـك يف أحاديثـه, فراجـع كالمـه يف صـُّكثري من آياتـه, وأخـرب نبيه يف 
  ).٦٣٣٢(  حتت احلديث"األحاديث الضعيفة"

أيـــن " :صوإن مـــن ضـــالل ذاك الـــسقاف أنـــه يـــرصح بنفـــي ثبـــوت قولـــه 
 − ثم يؤكد ذلك فيقول  ! " صحيح اإلمام مسلم " يف ? مع قوله بأنه" اهللا?

َّفض فوه   :)١٠٨ص (− ُ
ــــــي " ــــــأن النب ــــــن اهللا? ":  مل يقــــــلصونحــــــن نقطــــــع ب ــــــام قــــــال"أي : , وإن

بأســـــــــــانيد ...و..و.. الـــــــــــذي رواه أمحـــــــــــد"أتـــــــــــشهدين أن ال إلـــــــــــه إال اهللا "
  ."صحيحة

  ).١٨٧− ١٨٦ص (مكان آخر  يف ثم أعاد نحو هذا الكالم
 تؤكــــــد أن الرجــــــل ال خيــــــشى اهللا, وال − فيــــــه أكاذيــــــب عجيبــــــة عديــــــدةو

ُ يطـــول الكـــالم عليهـــا جـــدا, فـــأوجز− يـــستحي مـــن عبـــاد اهللا ً العبـــارة مـــا  يف ّ
  :استطعت

 وغــــريه ممــــن أرشت إلــــيهم − فمــــن ذلــــك أن اللفــــظ الــــذي عــــزاه ألمحــــد
ً, يوهم القراء أهنم مجيعا رووه باللفظ املذكور, وعن − بالنقط وهم ثامنية
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ايب واحد, وهو كذب وزور, فإنام رووه بأكثر من لفظ وعن أكثـر مـن صح
 وهو الذي أعله البيهقـي باإلرسـال − عن أنصاري: صحايب, فبعضهم رواه

إسناده  يف َ وسنده حسن عىل اخلالف− عن الرشيد: , وبعضهم− كام تقدم
, − ! ظ املـــــذكور ً, خالفـــــا للفـــــ"مـــــن ربـــــك? ": كـــــام تقـــــدم, ثـــــم هـــــو بلفـــــظ

  .−  وفيه ابن أيب ليىل−  عباسوبعضهم عن ابن
ًفأين األسانيد الـصحيحة التـي ادعاهـا كـذبا ومينـا? ًْ عـىل أنـه رسعـان مـا ! َ

 عقــب بعــض − املكــان اآلخــر املــشار إليــه; فإنــه قــال يف َّكــذب نفــسه بنفــسه
  :− املصادر املشار إليها بالنقط

  , ثــم ذكــر مــصدرين آخــرين "..بــسند صــحيح) ١٢/٢٧(والطــرباين .."
  .يةمتام الثامن
ًوهــذا كــذب أيــضا ملــا عرفــت, وبخاصــة إذا أرجعنــا الــضمري إىل : قلــت

ومــن !  فــإن فيــه ابــن أيب لــيىل كــام عرفــت−  وهــو الطــرباين− أقــرب مــذكور
 أنــه تعمــد أن ال يــضيف إىل تلــك املــصادر −  زيــادة عــىل مــا تقــدم− تدجيلــه

 ;"سنن البيهقي "ًأبا داود, وابن خزيمة مطلقا, وال إىل املجلد السابع من 
ــــــــام  ألن احلــــــــديث عنــــــــدهم بــــــــاللفظ الــــــــذي قطــــــــع بتكذيبــــــــه, عاملــــــــه اهللا ب

ولـــو أن طالـــب علـــم عكـــس عليـــه قطعـــه املـــأفون, فجـــزم بـــبطالن !!يـــستحق
ًاللفظ الذي زعم صحته; لكان قـاهرا عليـه; ألن معـه بعـض الروايـات التـي 

 مـــن طـــرق أكثـــر وأصـــح مـــن لفظـــه, فكيـــف ومعـــه حـــديث "أيـــن اهللا ".فيهـــا
 وقد صححه مجع غفري من املحـدثني − ريض اهللا عنه − معاوية بن احلكم

ًقديام وحديثا كام تقدم? ًولكننـا ال نـرى تعارضـا حتـى نلجـأ إىل الرتجـيح ! ً
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 يف −  رمحــــه اهللا− ّكــــام ســــبق, وإىل هــــذا جــــنح العالمــــة ابــــن قــــيم اجلوزيــــة
مـن ": ; فقـد ذكـر روايتـني ممـا تقـدم) كردي− ٣/٥٢١ ("إعالم املوقعني "

  :, ثم قال" أين اهللا", و"ربك? 
السامء, فـريض  يف , فأجاب من سأله بأن اهللا"أين اهللا? ": صوسأل"

جوابه وعلم به أنه حقيقة اإليـامن بربـه, ومل ينكـر هـذا الـسؤال عليـه, وعنـد 
 مـــا لونـــه, ومــا طعمـــه, ومـــا : كالـــسؤال بـــ"أيـــن اهللا? "اجلهمــي أن الـــسؤال بـــ 

  ."! باطلةجنسه, وما أصله? ونحو ذلك من األسئلة املحالة ال
 وأصـــــاب كبـــــد احلقيقـــــة, فأنـــــت تـــــرى هـــــذا −  رمحـــــه اهللا− ولقـــــد صـــــدق

كيــــف يــــرص عــــىل التكــــذيب هبــــذا احلــــديث الــــصحيح الـــــذي ) الــــسخاف(
صـــححه أئمـــة املـــسلمني كـــام تقـــدم بيانـــه, ثـــم ال يكتفـــي بـــذلك, فيـــتهمهم 

َّ فض فوه− فيقول! بالتجسيم   ):١٨٧ص (− ُ
أيــن ":  هــذا اللفــظأننــا نــرى املجـسمة يــرددون: ومـن الغريــب العجيــب"
أن هذا ترصف رواة, وحكايـة (!) ً عىل ألسنتهم دائام, وال يدركون "اهللا? 

ً بــاملعنى املخطــئ, وخــصوصا بعــد ثبــوت هــذا احلــديث صلكــالم النبــي 
 خمالفـة تامـة, أو عـىل "..أتشهدين أن ال إلـه إال اهللا": عند غري مسلم بلفظ

  ."أين اهللا? : األقل خمالفة ال تفيد معنى
ه بـــأن النبـــي ثـــم  ُأكـــد جزم ـــَ َ  مل يقـــل هـــذه الكلمـــة التـــي صـــحت عنـــد صْ

 − األئمــة, ومــا ذاك إال ألهنــا قاصــمة ظهــر املبتدعــة اجلهميــة, ولــست أدري
إال أن أنـــذره بقولـــه ! هـــذا الرجـــل املكـــابر اجلاحـــد? يف  مـــاذا أقـــول− واهللا
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@ßû½a@Ýîj@Ë@Éjníë@ô†a@éÛ@@@@@@@@@@@@@﴿: تعـاىل j́m@bß@†Èi@åß@ÞìŠÛa@ÕÓb’í@åßë@́ ä
a–ß@põbë@áäèu@éÜ–ãë@µìm@bß@éÛìã﴾.   

  ).٤٨٠- ٧/١/٤٥٦"(الصحيحة"
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z٢٤x אא
 

 ]:أين اهللا: قال اإلمام عن حديث اجلارية الذي فيه[
 تــسأل تكــاد مــا فإنــك للــصفات املعطلــني ظهــر قاصــمة الــنص هــذا )إن(

 يــدري وال ! عليــك اإلنكــار إىل يبــادر حتــى ?اهللا أيــن ص بــسؤاله حــدهمأ
 علـــم ومـــن ذلـــك مـــن اهللا أعاذنـــا ص اهللا رســـول عـــىل ينكـــر أنـــه املـــسكني
 الطعـن حـساب عـىل العلم هذا عن الذب يف اهلالك رأينا ولذلك ,الكالم

 هــــذا صــــحة يف يطعــــن الكــــوثري زاهــــد الــــشيخ الــــصحيحة حاديــــثاأليف 
 أن :هقولــــ مثــــل شــــيطانية بوســــاوس بــــل علميــــة بحجــــة ال بالــــذات احلــــديث
 اجلملـــة هـــذه صـــحة يف يـــشكك وتـــارة ! صـــحيحه يف خيرجـــه مل البخـــاري
 هــذا وكــل ,الــصحيح خــارج تــرد مل ألهنــا إال ءلــيش ال " اهللا أيــن " بالــذات
 مـن العـصمة اهللا نـسأل ,لبيانـه الـورق تـسويد إىل بنا حاجة ال البطالن ظاهر
   !واملذهبية اجلاهلية احلمية

  ).٢/١١٣"(إرواء الغليل"
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z٢٥x אא 
 :]ًقال اإلمام معلقا عىل حديث اجلارية[

ذلـــــك إال جاهـــــل أو  يف  ال يـــــشك, وهـــــذا احلـــــديث صـــــحيح بـــــال ريـــــب
 صمغـــرض مـــن ذوي األهـــواء الـــذين كلـــام جـــاءهم نـــص عـــن رســـول اهللا 

ولوا اخلـالص منـه بتأويلـه بـل تعطيلـه, االضالل, حخيالف ما هم عليه من 
ثبوتــه, كهــذا احلــديث, فإنــه مـــع  يف ; حــاولوا الطعــنفــإن مل يمكــنهم ذلــك

صحة إسناده وتصحيح أئمة احلديث إيـاه دون خـالف بيـنهم أعلمـه, مـنهم 
 يف  وكــــــــذا أبــــــــو عوانــــــــة" ه صــــــــحيح" يف اإلمــــــــام مــــــــسلم حيــــــــث أخرجــــــــه

 :)٤٢٢ص( حيث قال عقبة " األسامء " يف , والبيهقي"مستخرجه عليه "
  ." وهذا صحيح,, قد أخرجه مسلم"

صحته  يف تعصبه حياول التشكيك يف  ذلك نرى الكوثري اهلالكومع
اب فيه, فقد علق عىل هذا احلديث فيام سوده عـىل كتـاب بادعاء االضطر

  ): ٤٤٢ – ٤٤١ص ( بقوله " األسامء "
) كـذا قـال عليـه مـا يـستحق( انفرد عطـاء بـن يـسار بروايـة حـديث القـوم "
 " كتــــاب العلــــو" يف لفــــظ لــــه كــــام يف معاويــــة بــــن احلكــــم, وقــــد وقــــععــــن 

 مــع اجلاريــة مل يكــن إال صمــا يــدل عــىل أن حــديث الرســول (!) للــذهبي
فلفـــظ (!) ره لفـــظ اختـــا يف باإلشـــارة, وســـبك الـــراوي مـــا فهـــم مـــن اإلشـــارة

, حــــدثني صـــــاحب اجلاريـــــة نفـــــسه: (عطــــاء الـــــذي يـــــدل عــــىل مـــــا قلنـــــا هـــــو
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:  قالتالسامء? يف  من:ً يده إليها مستفهامص فمد النبي:  وفيه)احلديث
وهـذا مـن .أعتقها فإهنا مـسلمة :  رسول اهللا, قال:أنا, فقالتفمن : اهللا, قال

ــــدليل عــــىل أن  وقــــد فعلــــت (!)  ص   مل يكــــن لفــــظ الرســــول"أيــــن اهللا"ال
  ."احلديث ما تراه من االضطراب يف الرواية باملعنى

نـــاه لـــك مـــن صـــحة َّكـــذا قـــال, عاملـــه اهللا بعدلـــه, وأنـــت إذا تـــذكرت مـــا بي
وإذا علمت أن حديث عطاء عن صاحب اجلارية نفـسه ال يـصح احلديث, 

نفـــسه  يف بـــل إســـناده ألنـــه مـــن روايـــة ســـعيد ابـــن زيـــد, فهـــو وإن كـــانِمـــن ق
َّصدوقا, فليس قوي احلفظ, ولذلك ضع فه مجع, بل كان حييى ابن سعيد ً

 صـدوق ":  إىل هـذا فقـال" التقريـب " يف ًيضعفه جدا, وقـد أشـار احلـافظ
  ."له أ وهام

روايته من ذكر اليد واالستفهام, هو مما تفرد  يف عىل هذا أن ما جاءزد 
فتفـرده , به دون كل من روى هذا احلـديث مـن الـرواة احلفـاظ ومـن دوهنـم

  . بال ريبًه أهل العلم باحلديث منكراُّبذلك يعد
 "فتأمـــــل عـــــصمني اهللا وإيـــــاك مـــــن اهلـــــوى, كيـــــف اعتمـــــد هـــــذا الرجـــــل 

نكـــرة, ولـــيس هـــذا فقـــط, بـــل رضب هبـــا  عـــىل هـــذه الروايـــة امل"الكـــوثري
اعتـرب الروايـة املنكـرة  والرواية الثابتة املتفق عـىل صـحتها بـني املحـدثني,

ًدليال عىل ضـعف واضـطراب الروايـة الـصحيحة, فـامذا يقـول املـؤمن عـن 
 −  عاملـــــه اهللا بـــــام يـــــستحق –هـــــذا الرجـــــل الـــــذي يـــــستغل علمـــــه واطالعـــــه 

  . صأحاديث نبيهم  يف لتشكيك املسلمني
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ًوهـو ثقـة أيـا (ثم إنه مل يكتف هبذا التضليل بـل أخـذ ينـسب إىل الـراوي 
أخــــذ ينــــسب إليــــه ) ألن كــــل رواة هــــذا احلــــديث ثقــــات كــــان هــــذا الــــراوي;

 وهــــو يعلــــم; ألن معنــــى كالمــــه الــــسابق أن ص الكــــذب عــــىل رســــول اهللا
﴿أيـــــن اهللا﴾ :  أنـــــه قــــال للجاريـــــةص الــــراوي اختـــــار أن ينــــسب إىل النبـــــي

مل يقـــل ذلـــك, وإنـــام الـــراوي وضـــعه مـــن عنـــده  لكـــوثري أنـــهوالواقـــع عنـــد ا
 يف مـــن: ً يـــده إليهـــا مـــستفهامص فمـــد النبـــي«مكـــان روايـــة ســـعيد بـــن زيـــد 

  .»السامء?
نـــا مـــن واجبـــي أن أحـــذر املـــسلمني مـــن هـــذا الكـــوثري وأمثالـــه الـــذين أف

č̂﴿ :ًرا هلم بقوله تعـاىلِّذكُيتهمون األبرياء بام ليس فيهم م Ûa@bflèşíc@bflí@@aìŽäflße@flåí
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@žáŽnÜflÈÏ@bflß@óÜflÇ@aìŽzčjž–ŽnÏ@đòÛbflèflvči@bĆßžìÓ@aìŽjîč–Žm@žæc@aìŽäŞîfljflnÏ@đdfljfläči@ćÕčbÏ@žá×flõbflu@žæg

fĺ čßč…bflã﴾)٦:احلجرات(.  
  )٨٣ – ٨٢ص"(خمتصر العلو" 
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z٢٦x  
  ]:قال اإلمام[

ــــــمــــــن األحاديــــــث التــــــي ي  "حــــــسن الــــــسقاف: أي" فها هــــــذا الرجــــــلِّضعُ
العـــرص احلـــارض وبعـــضهم لـــه بعـــض الرســـائل  يف فها بعـــض أذنابـــهِّضعويـــ

والكتابـــات حـــديث اجلاريـــة, حـــديث اجلاريـــة حـــديث رصح بـــصحته نحـــو 
عــرشة مــن أئمــة احلــديث, وتداولتــه كتــب الــسنة كموطــأ اإلمــام مالــك وهــو 

 يف روايـــة احلـــديث, رواه اإلمـــام مالـــك يف أقـــدم األئمـــة املعـــروفني اليـــوم
املسند, رواه اإلمام مـسلم وأبـو عوانـة وابـن  يف مام أمحداملوطأ, رواه اإل

صــحاحهم مــع ذلــك الــشيخ زاهــد الكــوثري  يف حبــان وابــن خزيمــة, كلهــم
هــذا احلــديث واحلــديث  يف يــضعفه; ألنــه حيمــل العقيــدة الــصحيحة حيــث

أن راوي : آخره يف ًطويل وأيضا ال أريد أن آخذ من وقتكم اليشء الكثري,
إين يل جارية ! يا رسول اهللا: ن احلكم السلمي قالاحلديث وهو معاوية ب

ً الــذئب يومـا عــىل غنمـي, وأنــا بـرش أغــضب فـسطاأحــد,  يف ًترعـى غـنام يل
سـيد رضب اجلاريـة بكـف عـىل : كام يغضب البرش, فصككتها صـكة, أي

  .خدها, وندم
وعيل عتق رقبـة كأنـه يستـشري الرسـول عليـه الـسالم, ! يا رسول اهللا: قال

ائـــت هبـــا, :  يفـــي بنـــذره حيــث عليـــه عتــق رقبـــة مؤمنـــة, قــالهــل يـــصح لــه أن
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مـن أنـا? : قال هلـا.السامء يف :أين اهللا? قالت: فسأهلا عليه السالم, قال هلا
  .اعتقها; فإهنا مؤمنة: فالتفت إىل سيدها وقال.أنت رسول اهللا: قالت

 هلــذه اجلاريــة عــىل إيامهنــا حيــنام أحــسنت اجلــواب ص شــهد الرســول
الــسؤال .الــسامء يف :أيــن اهللا? قالــت: وهلا, الــسؤال األولَعــىل ســؤايل رســ

  .اعتقها; فإهنا مؤمنة: قال.أنت رسول اهللا: من أنا? قالت: الثاين
اآلن الذي مل جيرب جيرب, اعملوها جتربـة, شـوفوا شـيخ كبـري صـغري 
دكتـــور مـــن الـــدكاترة الـــرشيعة وغـــري الـــرشيعة, اســـألوهم ســـؤال رســـول اهللا 

جمتمــــع جــــاهيل,  يف حينئــــذ تعلمــــون أنكــــم تعيــــشونأيــــن اهللا? : للجاريــــة
 ًجمتمع إسالمي لكن جاهيل عقيدة وفكرا, إىل اليوم تسمعون اهللا موجود

كل مكان, أما اجلارية, جارية وحينام يقال  يف كل الوجود, اهللا موجوديف 
جاريــــة وراعيــــة غــــنم ال يعنــــي أهنــــا مثقفــــة, لكنهــــا مثقفــــة مــــن مدرســــة غــــري 

مدرســة شــملت املجتمــع اإلســالمي  يف اة عاشــتمدارســنا اليــوم, هــي فتــ
كلــه حتــى شــملت الراعــي مــع الغــنم, فهــي تعلــم العقيــدة الــصحيحة التــي ال 

ُسئلت أيـن ًيعلمها اليوم كبار شيوخ األزهر فضال عن جامعات أخرى, إذا 
ًالـــسامء; ألهنـــا أوال تقـــرأ كـــل ليلـــة, ال تنـــام إال بعـــد أن تقـــرأ  يف  أجابـــتاهللا,

@žåflß@žáŽnäčßcc@@@¿@@@@@ŽáØči@flÑčž‚flí@žæc@čõbflàŞÛa@@@@@@flïčç@afl‡hÏ@flž‰þa@﴿: اسـورة تبـارك وفيهـ
Ž‰ìŽàflm ,žåflß@žáŽnäčßc@žâc@¿@@@flÑžî×@flæìŽàÜžÈflnflÏ@bĆjč•bfly@žáØžîÜflÇ@flÝčžŠŽí@žæc@čõbflàŞÛa
Šíč̂ flã﴾)١٧، ١٦:امللك(.  

 ألهنــا هــي تقــرأ ولكنهــا تفهــم, ثــم هــي تفهــم لكــن تفهــم الفهــم الــسلفي;
 يف قبل أن يـدخل علـم الكـالم» خري الناس قرين«: اجليل األول يف تعيش
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: عقيدة املسلمني, فتؤل هلـم النـصوص عـىل طريقـة القاديانيـة الـذين أولـوا
﴿fĺ ğîčjŞäÛa@fláflmbflflë@čéÜÛa@flÞìŽfl‰@žåčØÛflë﴾)زينة النبيني: , أي)٤٠:األحزاب.  

 تأول املتأولة من املاتريدية واألشاعرة, ﴾žåflß@žáŽnäčßcc@¿@čõbflàŞÛa﴿: كذلك
﴿žåflß@žáŽnäčßcc@¿@čõbflàŞÛa﴾عذابه: املالئكة, أي:  أي.  

  ملـــاذا هـــذا التأويـــل; ألهنـــم ال يؤمنـــون بعلـــو اهللا عـــز وجـــل عـــىل عرشـــه, 
ومل ال تكــون هــذه اجلاريــة عــىل هــذه العقيــدة الــصحيحة وهــي تــسمع مثــل 

األرض  يف ارمحوا من« ..»محانالرامحون يرمحهم الر«: ص قول النبي
  .»السامء يف يرمحكم من
هنــــا املالئكــــة, هــــو اهللا عــــز وجــــل أرحــــم الــــرامحني, هــــذه : قولــــوا اآلن

جت من مدرسـة رسـول َّاجلارية أجابت هبذا اجلواب الصحيح; ألهنا ختر
 وهــــي جاريــــة وراعيــــة غــــنم, فبعــــد أن أقــــول عــــن الــــصحابة وعــــن ص اهللا

كـــره زاهـــد الكـــوثري, فقلنـــا ألبـــو غـــدة كبـــارهم هـــذا احلـــديث الـــصحيح أن
, صحيح رواه البخاري ومـسلم, IQHملاذا تنكر عيل هذا األسلوب: تلميذه

وال تنكر عىل شيخك إنكاره لألحاديث الصحيحة وبخاصة هذا احلديث 
الذي يتبنى عقيدة السلف قاطبة, ال فرق بـني مالـك وأيب حنيفـة والـشافعي 

دة الـصحيحة أن اهللا عـز وجـل عـىل وأمحد بن حنبل, كلهم عىل هذه العقي
العرش استوى, لكن هذا احلديث ألنه رصيح سني وجيم, الرسـول يـسأل 

ال جيــوز أن تــسأل أيــن اهللا; : الــسامء, هــم يقولــون يف :أيــن اهللا? هــي جتيــب
ًألهنم يفهمون من الـسؤال أن هللا مكانـا, وأرجـو مـن إخواننـا احلـارضين أن 

ً الـسلف وأتبـاع الـسلف, وتبعـا للـسلف يتنبهوا أننا حينام نعتقد نحـن معـرش
                                                 

 ." رشح الطحاوية"تعليقه عىل  يف  أي(١)
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الـــذين كـــانوا يعتقـــدون بـــأن اهللا عـــىل العـــرش اســـتوى اســـتواء يليـــق بجاللـــه 
الرمحن عىل ! يا مالك: وعظمته, كام جاء عن اإلمام مالك أنه سأله سائل

  العرش استوى? كيف استوى?
االســتواء معلــوم والكيــف جمهــول, والــسؤال عنــه بدعــة أخرجــوا : قــال

  .ه مبتدعالرجل فإن
الوقت  يف نون بأن اهللا عىل العرش استوى, لكنِؤمُفهذا السلف كانوا ي

ًنفـــسه ال يؤمنـــون بـــأن هللا مكانـــا, هـــذا اجلمـــع بـــني اإلجيـــاب والـــسلب هـــي 
اإليــــامن بــــأن اهللا عــــز وجــــل فــــوق العــــرش عقيــــدة : العقيــــدة الــــصحيحة, أي

جيـب تنزيـه إجيابية ال بد منها, وتنزيه الرب مـن املكـان هـذه عقيـدة سـلبية 
احلــديث  يف اهللا مــن كــل مكــان, ذلــك ألن املكــان خلــق مــن خلــق اهللا; ألن

مكــان,  يف فــاهللا عــز وجــل كــان ولــيس» كــان اهللا وال يشء معــه«: الــصحيح
فهـــو الغنـــي عـــن املكـــان وعـــن الزمـــان, ولكنـــه ملـــا خلـــق اخللـــق فهـــو خلـــق 
ذه اخللق فوقه, خلق اخللق واندس جوفه, حاش هللا فهو العيل األعىل, ه

هــي العقيــدة الــصحيحة التــي عليهــا علــامء الــسنة وعلــامء الــسلف الــصالح; 
الـــسامء,  يف بأنـــه: ألن حـــديث اجلاريـــة فيهـــا تـــرصيح بـــأين اهللا? واجلـــواب

ذلك أنكروه مـع أنـه حـديث صـحيح باتفـاق علـامء املـسلمني قاطبـة, سـواء 
, كانوا من علامء احلديث وهذا اختصاصهم أو من علامء التفسري أو الفقـه

كلهــم جممعــون عــىل صـــحة هــذا احلــديث مــع ذلـــك فبعــضهم حتــى اليـــوم 
  .ينكره, ونسأل اهللا السالمة

  )٠٠: ٣٨: ١٢/ ٦٣٣" (اهلدى والنور"
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z٢٧x  
أحــد األخــوة جــاء مــن إربــد قبــل قليــل يبلغــك الــسالم, ويــسأل بالنــسبة  يف شــيخنا: امللقــي

 هذا احلديث هـل ذكـر أحـد :, فيقول»أين اهللا?«: صحلديث اجلارية اليل سأهلا الرسول 
 .صحيح مسلم يف ًمن أهل العلم ضعف هذا احلديث أو يشء? مع أنه موجود طبعا

  . إي نعم:الشيخ
ف هــــذا احلــــديث عــــىل مــــر َّأحــــد مــــن أهــــل العلــــم ضــــع يف  هــــل:امللقــــي
  العصور?
هــــذا احلــــديث إال بعــــض جهميــــة  يف ً ال يوجــــد مطلقــــا مــــن طعــــن:الــــشيخ

 زاهــــد الكــــوثري, واحلقيقــــة لــــشيخاالعــــرص احلــــارض بــــس, وعــــىل رأســــهم 
الفــروع,  يف هــذا اإلنــسان لــوال أنــه ابــتيل بالعــصبية املذهبيــة احلنفيــة: أقـول

علــم احلــديث ويف معرفتــه  يف العقيــدة لكــان عالمــة زمانــه يف واملاتريديــة
 يف بــــــرتاجم الرجــــــال, ومعرفتــــــه بالكتــــــب املخطوطــــــة بحكــــــم كونــــــه كــــــان

سلمني عىل مر الدهور والعـصور اسطنبول, واسطنبول فيها آثار علامء امل
ًجمموعة هناك فكان متفرغا, ولذلك فهو يتحدث عن كتب وعـن روايـات 

زمانـه  يف ال يعرفهـا أحـد: بطون هذه الكتب, أستطيع أن أقول يف موجودة
إال هــــو, لكــــن مــــع األســــف مل ينفعــــه علمــــه هــــذا لغلبــــة العــــصبية املذهبيــــة 

ديث الـصحيح, بطريقـة والفكرية عليه, هو الذي حاول غمط حق هذا احل
هـذا احلـديث,  يف اللف والدوران وحماولة إجياد علل أو علة عىل األقـل
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ًولكنه مل يستطع أن يفعل ذلك علميا, إال أنـه أوهـم طبعـا مـن يلـوذ بـه ومـن  ً
ــــدور  يف فلكــــه أنــــه هــــذا احلــــديث فيــــه طعــــن ولــــو رواه اإلمــــام مــــسلم يف ي

مـون أننـا بفـضل اهللا عليـه صحيحه, واحلقيقة أنه ال مطعن فيه, ولعلكم تعل
زمرة أهل احلديث,  يف عز وجل ورمحته, مع أنني أرجو أن حيرشين ريب

فأنــــا ال أتعــــصب ال للبخــــاري وال ملــــسلم, ويل بعــــض كتابــــات أرد بعــــض 
هذا احلـديث مـا ادعـاه الرجـل  يف األحاديث املوجودة فيهام, فلو وجدت

 عــىل رســول اهللا لكنــت أول مــن أشــاع هبــذا الــضعف; ألنــه ال جيــوز التقــول
 يف مــسألة تتعلــق بالعقيــدة, ولكــن مــع ذلــك هــذا الطــاعن يف , خاصــةص

هذا احلديث يومهه شـيطانه أنـه لـو اسـتطاع أن يثبـت ضـعفه يومهـه شـيطانه 
أنه هدم العقيدة السلفية التي تقول بأن اهللا عز وجل مـن صـفاته العلـو عـىل 

ا الــسؤال النبــوي ًمجيــع خلقــه, ال يــستفيد شــيئا, نحــن حيــنام نــتكلم عــن هــذ
انظروا جواب : الكريم, وإجابة اجلارية عليه باجلواب السليم, نحن نقول

اجلارية هذه راعية الغنم, أصـح مـن جـواب شـيخ األزهـر الـرشيف, ملـاذا? 
 ختـرج مـن − زعـم− دراسة العقيدة  يف ألن شيخ األزهر هاليل قىض عمره

م الكـالم, أمـا غري مدرسة حممد عليه السالم, وإنام خترج مـن مدرسـة علـ
تلــك اجلاريــة وهــي راعيــة غــنم, فهــي خترجــت مــن مدرســة الرســول عليــه 

ــكَفَالــسالم, واآلن ت  هــذه اجلاريــة وهــي راعيــة غــنم ْفــتَرَكيــف ع: روا معــيَّ
ًهــي امــرأة أوال, وراعيــة غــنم ثانيــا, وهــي ال يمكنهــا أن حتــرض دروس بــني  ً

ن أن أكثـــر يـــدي الرســـول عليـــه الـــسالم كـــام يفعـــل الرجـــال, وهـــل تتـــصورو
  .أصحاب الرسول كانوا حيرضون دروسه أم أقلهم

  ... أقلهم:مداخلة
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ال : أقلهــم, ولــذلك فاإلمــام ابــن القــيم رمحــه اهللا يقــول:  أنــا أقــول:الــشيخ
األلـــوف املؤلفـــة مـــن الـــصحابة مـــن كـــان يفتـــي إال نحـــو مـــائتني,  يف يوجـــد

ى عــن قــول الــذي يــرو يف مــائتني مــن الــصحابة علــامء والبقيــة بقــى داخلــون
ًكن عاملا أو متعلام أو مستمعا, فهم واحد مـن التالتـة لكـن مـا كـانوا : معاذ ًً

الرابعــة, وال تكــن الرابعــة فتهلــك; إذا كــان الرجــال هكــذا فــامذا نقــول عــن 
كيـف عرفـت هـذه اجلاريـة هـذا : النساء, أقل وأقل بكثـري, هنـا يـأيت الـسؤال

أيــن «: ل النبــويالراعيــة للغــنم كيــف عرفــت اجلــواب الــصحيح هلــذا الــسؤا
اهللا : السامء, وتسأل اليوم العلـامء والـدكاترة بيقولـوا لـك يف :, قالت»اهللا?

  .كل وجود يف موجود
  . ينكرون أصل السؤال:مداخلة
  . نعم:الشيخ
  .نكروا أصل السؤالُ ي:مداخلة
شو هـذا ...أأأ :  ينكروا أصل السؤال أحسنت, بيحملقوا بأعينهم:الشيخ

ا بيجــوز, أعــوذ بــاهللا, يــا رجــل أنــت مــا تــدري تنكــر الــسؤال, هــذا الــسؤال مــ
عىل الرسول عليه السالم هو الذي سن لنا هذا السؤال, مـا يـدرون; ألهنـم 

الــــــدين, الــــــشاهد, كيــــــف عرفــــــت هــــــذه اجلاريــــــة اجلــــــواب  يف ال يتفقهــــــون
الصحيح, ألهنا خترجت من مدرسة الرسـول, هـل كانـت مدرسـة الرسـول 

مــــسجده, حيــــث ال  يف ت حمــــصورة, مدرســــة الرســــول كانــــ− هنــــا النكتــــة− 
حيــرضه إال أقــل الرجــال, ال, كانــت منتــرشة; كيــف ذلــك? الــذين حيــرضون 

غـــون مـــن وراءهـــم, يبلغـــون نـــساءهم بنـــاهتم وو إىل آخـــره, فينتـــرش الفقـــه ِّبلُي
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املجتمـــع املحمـــدي ويـــصل هـــذا الفقـــه إىل مـــن? إىل هـــذه  يف املحمـــدي
كلكــــم راع, وكلكــــم « :مهــــا ســــيدها; ألنــــه مــــسؤول عنهــــاَّالراعيــــة, مــــن عل
 ً, فإذا جيب علينا نحن أن هنـتم بتبليـغ العلـم كـام جـاء)١(»مسؤول عن رعيته

  .)٢(»فليبلغ الشاهد الغائب«األحاديث الصحيحة يف 
 )٠٠: ٥٢: ٥٣٣/٢٧" (اهلدى والنور"

                                                 
 )..٤٨٢٨ومسلم رقم) ٢٢٧٨رقم ("البخاري" )١(
 ).٤٤٧٨رقم(ومسلم ) ١٦٥٢رقم ("البخاري" )٢(
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z٢٨x  
 ]:ٍأثناء كالم لبعض تالمذته حول إنكار عبد اهللا اهلرري حلديث اجلارية يف ئل الشيخُس[

 حديث اجلارية إيش هو? : سؤال
 يف الــــسامء, هــــذا حــــديث رواه اإلمــــام مــــسلم يف : أيــــن اهللا? قــــال:الــــشيخ

كتاب الصالة; ألنه الرجل كام حيدث هو عن نفسه أحـد الـصحابة معاويـة 
 فعطس رجل بجانبي ص ًصليت يوما وراء النبي: بن احلكم السلمي قال

  .]انقطاع [:يرمحك اهللا, فنظروا إيل هكذا يعني: فقلت له
أنــا حــديث عهــد باإلســالم فــام تلقــى بعــد األحكــام الالئقــة بالــصالة, هــم 
ًملا رموا بأبصارهم إليه تسكيتا هو ضاق هبم ذرعا, فام كان منه إال أن رفع  ً

ّعقريتـــه صـــائحا, واثكـــل أميـــاه مـــالكم تنظـــرون إيل  ًفأخـــذوا رضبـــا : قـــال...ً
فلـام قـىض : , بيقـولاسكت ما هو حمل هـال: بأيدهيم عىل أفخاذهم يعني

 الــصالة أقبــل إيل, هــون بقــي بيــصور أدب الرســول ولطفــه صرســول اهللا 
وتواضــعه وكيـــف كـــان هـــو بعـــد مـــا انتبـــه هلـــذا اخلطـــأ الكبـــري كيـــف الرســـول 
ًيعاقبه ويعامله, وإذا فيه وجد العكس متاما, فيعرب عن هذه احلالة النفـسية 

واهللا مــا قهــرين وال  الــصالة أقبــل إيل فــصفلــام قــىض رســول اهللا : فيقــول
إن هـذه الـصالة هنـا الـشاهد : كهرين وال رضبنـي وال شـتمني وإنـام قـال يل

 :السالم كتاب الصالة لقوله عليه يف ليش جاب اإلمام مسلم هذا احلديث
إن هــــذه الــــصالة ال يــــصلح فيهــــا يشء مــــن كــــالم النــــاس إنــــام هــــي تــــسبيح «
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علمــــه : ط, يعنــــيوانتهــــت القــــصة إىل هــــذا فقــــ»وتكبــــري وحتميــــد وذكــــر اهللا
  .أحسن تعليم

ًأن يـزداد علـام, ) أراد(التعلـيم  يف يبدو أن الرجـل ملـا آنـس هـذا اللطـف
يـا «: وقد عرف أنه جاهل, فأخذ يـسأل الرسـول الـسؤال بعـد الـسؤال, فقـال

إن منــا يـــأتون : فــال يــصدنكم قـــال: ًإن منــا أقوامـــا يتطــريون قـــال! رســول اهللا
ًنـا أقوامـا خيطـون عـىل الرمـل قـال عليـه إن م: قال.فال تأتوهم: قال.الكهان
هــذا  .»قــد كــان نبــي مــن األنبيــاء خيــط فمــن وافــق خطــه خطــه فــذاك: الــسالم

 »Á±@õbîjãþa@åß@ã@æb×@†Ó@@@@@@@@@«بيقولوا العلامء والرشاح التعليـق باملحـال, 
Úâ@@@@@@«معجـزة  Ï@éİ@éİ@ÕÏaë@åàÏ«  عنـدي ! يـا رسـول اهللا: قـال«وهيهـات

ــحد فــسطُأ يف ًجاريــة ترعــى غــنام يل  الــذئب عــىل غنمــي وأنــا بــرش أغــضب اُ
فهـــل : كأنـــه يقـــول »َّكـــام يغـــضب البـــرش فـــصككتها صـــكة وعـــيل عتـــق رقبـــة

ًرأســـا .راح وجاهبـــا.هاهتـــا: جيزينـــي أن أعتقهـــا, كفـــارة هلـــذا الـــرضب, قـــال
قــال عليــه  .الــسامء يف :أيــن اهللا? قالــت: الرســول عليــه الــسالم بادرهــا بقولــه

: فالتفـــت إىل ســـيدها وقـــال لـــه.ت رســـول اهللاأنـــ:  قالـــت»مـــن أنـــا?«: الـــسالم
قاصـمة الظهـر املؤولـة, الـيل : , فهـذا احلـديث يعنـي»فاعتقها فإهنا مؤمنـة«

ًبيقولـــوا ضـــالال مـــنهم وانحرافـــا عـــن الكتـــاب والـــسنة, اهللا موجـــود كـــل  يف ً
فيقـول األخ .الـسامء يف اهللا: هـذا بيقـول.كل الوجـود يف مكان, اهللا موجود

 أشعري هو, ولـه كتـاب سـامه عـىل )١(لشيخ عبد اهللاعيل ونحن نعرف هذا ا
 »الـــرصاط املـــستقيم«قاعـــدة يـــسموهنا بغـــري اســـمها شـــو ســـمى الكتـــاب هـــو 

                                                 
 .اهلرري احلبيش: أي)١(
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ًوفيــه انحــراف كبــري جــدا عــن الكتــاب والــسنة خاصــة فــيام يتعلــق بالعقيــدة 
بـــصورة عامـــة, وبـــصورة أخـــص مـــا يتعلـــق بـــصفة اهللا عـــز وجـــل وأنـــه العـــيل 

تـسقط احلجـة, لكـن هـذه ) لكـي(ام يقـول األعىل, فحذفوا هذا احلديث ك
محاقــــة متناهيــــة, مــــا هــــو الــــسبب? الــــسبب أنــــه كــــأهنم ال يعلمــــون إنــــه هــــذا 

عـــرشات الكتـــب, فلـــو فرضـــنا راح مـــسلم مـــن الـــدنيا  يف احلـــديث موجـــود
موطأ اإلمام مالك اليل هو أرقى من مـسلم  يف كلها, هذا احلديث موجود

د, واإلمـام أمحـد بـريوي عـن مسلم يروي عن اإلمام أمحـ: بدرجتني, يعني
 الــشافعي, والــشافعي عــن مالــك, فاملــك مــن مجلــة مــن رووا هــذا احلــديث

كتاب املسند, ماذا نـستفيد مـن  يف كتاب املوطأ, ونفس أمحد موجوديف 
  . هذا سوى إثبات ضالهلم ومحاقتهماحلذف

 شــــيخنا حتــــى إن حــــذفوا احلــــديث مــــاذا يفعلــــوا باآليــــات الــــيل :مداخلــــة
  .اب اهللاكت يف موجودة
اليشء : بقول هبذه املناسبة... هو هذا من جهلهم ومحاقتهم أنا :الشيخ

الــسامء,  يف الــيل بيلفــت النظــر كيــف عرفــت هــذه اجلاريــة رهبــا وأنــه تعــاىل
واليــوم تــسأل مــشائخ الــدنيا إال مــن شــاء اهللا وهــم قلــة الــسؤال الــذي وجهــه 

 اجلــــــواب الرســــــول عليــــــه الــــــسالم إىل اجلاريــــــة فــــــام تــــــسمع اجلــــــواب, إال
كــل مكــان, كيــف أصــابت  يف املنحــرف عــن الكتــاب والــسنة, اهللا موجــود
 −  هــون بقــي ييجــي املوضــوع − اجلاريــة وأخطــأ هــؤالء املــشائخ? اجلاريــة

جمتمع إسالمي صايف جمتمع حممـد عليـه الـسالم ومـا أصـفى  يف عاشت
منـه, فهــي مــع كوهنــا أميـة واهللا أعلــم تعــرف مــن سـيدها مــن والة ســيدها مــن 



@lbnØ!@íÝÉÜa@¶bÉm@ 
 ١٠٧ 

ئلت أجابـــت عـــىل الـــصواب, ومـــا جرياهنـــ ـــا الـــيل أغنيـــاء بالعقيـــدة, فلـــام س ُ
رضوري تكون عندها شهادة دكتوراه, لكن اليوم إسأل دكاترة آخر الزمان 
ما تسمع اجلواب اليل تسمعه مـن اجلاريـة هـذه, الـسبب أن الدراسـة اليـوم 

  .ًاملائة فضال عن املجتمع يف ليست دراسة إسالمية مائة
 )٠٠: ١٦: ٥٩/ ١٣٨" (اهلدى والنور"
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z٢٩x א 
אא 

هـو آخـر الزمـان, وجيـب أن تعلمـي ... جيب أن تعلمي أننا بزمـان:الشيخ
مع هذه احلقيقية الواقعية التي ال يشك فيهـا إنـسان, جيـب أن تعلمـي معهـا 

ًفرقـــا شـــيئا منـــه  املـــسلمون فيـــه تَقَّزمـــان تفـــر يف أننـــا: حقيقـــة أخـــرى, وهـــي ً
هــذا الــزمن الالحــق  يف ورثــوه عــن التفــرق الــسابق, ويشء منــه تفرقــوا فيــه

: حـــديث صـــحيح معـــروف أولـــه يف ًمـــصداقا لقولـــه عليـــه الـــصالة والـــسالم
افرتقت اليهود عىل إحدى وسبعني فرقـة, والنـصارى عـىل ثنتـني وسـبعني «

 إال واحـدة, النـار يف فرقة, وستفرتق أمتي عـىل ثـالث وسـبعني فرقـة, كلهـا
  .»هي ما أنا عليه وأصحايب: قال! من هي يا رسول اهللا?: قالوا

, وصـــف ص فـــأرجو أن تقفـــي معـــي عنـــد هـــذه الكلمـــة, وهـــي أن النبـــي
النـار  يف الفرقة الناجية التي هي فرقة واحدة من ثالث وسبعني فرقة, كلها

ا , بأهنـا هــي التــي تكـون عــىل مــص إال هـذه الفرقــة الناجيـة, وصــفها النبــي
: كان عليه الرسول عليه السالم, ليس هذا فقـط, بـل أضـاف إىل ذلـك قولـه

 وحــدها هــو الكــايف, ص , وال شــك أن التمــسك بــسنة النبــي»وأصــحايب«
  .وهو اهلدي والنور

ً أربعــة عــرش قرنــا, وهنــاك الفــرق ص ولكــن مــا دام أن بيننــا وبــني النبــي
يث الـسابق, فيجـب احلـد يف الكثرية التي أشار إليها الرسول عليها السالم
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فــه عــىل الــسنة, أن يتعــرف عــىل مــا كــان ّعــىل املــسلم فــوق اعرتافــه أو تعر
هـــي التـــي عـــىل مـــا أنـــا عليـــه «: عليـــه الـــصحابة, ولـــذلك قـــال عليـــه الـــسالم

 صذلك ألن أصحاب الرسول عليـه الـسالم تلقـوا البيـان منـه » وأصحايب
ًللــرشيعة, مــن فمــه غــضا طريــا, أمــا نحــن فبيننــا وبينــه عليــه  الــسالم وســائط ً

كثرية, وهذه الوسـائط مـن أجـل متييـز مـا جيـوز التمـسك هبـا ممـا ال جيـوز, 
ــجُأو مــا جيــوز االحتجــاج هبــا ممــا ال جيــوز, و د علــم اســمه علــم احلــديث, ِ

واسمه علم التجريح والتعديل, ولذلك فإذا ما أردنا أن نعرف ما كان عليه 
ــــه الــــسالم, فــــنحن نعرفــــه مــــن طريــــق علــــامء  احلــــديث الــــذين الرســــول علي

  ., وما كان عليه أصحابه الكرامصيصلوننا بالنبي
وهـــــو حـــــديث ... بعـــــد هـــــذه املقدمـــــة الـــــوجيزة نـــــأيت إىل ذلـــــك املثـــــال 

أيـن :  سـأل اجلاريـةص كتب السنة الصحيحة أن النبـي يف اجلارية الثابت
  .يف السامء: اهللا? فقالت

 الرسـول عليـه ًفأنت تبعا للشيخ عبد اهللا اهلرري تنكرون هذا الذي أقـره
ًالسامء, علـام أن مـا قالتـه  يف السالم من القول من اجلارية إن اهللا عز وجل

سورة  يف قوله يف القرآن الكريم يف نا عز وجلُّاجلارية هو ما نص عليه رب
žåflß@žáŽnäčßcc@@@¿@@@@ŽáØči@flÑčž‚flí@žæc@čõbflàŞÛa@@@@@@Ž‰ìŽàflm@flïčç@afl‡hÏ@flž‰þa@L@@@Žnäčßc@žâc@žá@﴿: تبـارك

žåflß@¿@Šíč̂ flã@flÑžî×@flæìŽàÜžÈflnflÏ@bĆjč•bfly@žáØžîÜflÇ@flÝčžŠŽí@žæc@čõbflàŞÛa﴾)١٧- ١٦: امللك(.  
وأنــا أعلــم أن هنــاك تــأويالت ملثــل هــذه اآليــة تــصدر مــن مثــل احلبــيش 

فهم الكتاب والسنة إىل الـصحابة  يف عليك أن تعودي: وغريه, وهنا أقول
ًم دليال عىل أن من متسك بام كانوا عليـه الذي جعلهم الرسول عليه السال
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ًتبعــا للرســول عليــه الــسالم, فهــو مــن الفرقــة الناجيــة, فهــل علمــت بواســطة 
ًكتب احلبيش أو غريه أن أحدا من السلف أنكـر هـذا الـذي أنكـره احلبـيش 

  السامء? يف من القول بمثل ما قالت اجلارية إن اهللا عز وجل
سامء, فهو سيقول أحد شيئني ال ثالث ال يف ثم من أنكر أن اهللا عز وجل

  : هلام
  .أنه حتت السامء, وهذا كفر رصيح بواح: اليشء األول
ًالوجود كله, كام يقـول بـه املعتزلـة قـديام رصاحـة, ومـن  يف وإما أن اهللا

ًتــــشبه هبــــم حــــديثا ضــــمنا ولــــيس رصاحــــة, حيــــث يقولــــون بمناســــبة وبغــــري  ً
كــل الوجــود, وهــذا هــو  يف دكــل مكــان, اهللا موجــو يف مناســبة, اهللا موجــود

الكفر; ألنه يعني القول بوحدة الوجود التي يقول هبا غالة الصوفية, وهـم 
ال خــالق وخملــوق, إنــام هــو يشء واحــد, كــام يقــول بعــض : الــذين يقولــون

  .كل ما تراه بعينك فهو اهللا: غالهتم
  .ملا عبد املجوس النار, ما عبدوا إال الواحد القهار: ويقول آخر
م يعتقــدون قــول الطبــائعيني والــدهريني أنــه لــيس هنــاك خــالق ذلــك ألهنــ

متميــز بــصفاته عــن املخلوقــات, مــا هــو إال هــذا الــدهر, وهــذا مــا رصح بــه 
 عـن الكـافرين األولـني, )٢٤: اجلاثيـة (﴾ŽŠžçŞ†Ûa@bÛg@bfläØčÜžèŽí@bflßflë@@@@@﴿: القرآن الكريم

قــــرآن وحــــديث ال يف َّالــــسامء املــــرصح بــــه يف ُفلــــذلك نفــــي القــــول بــــأن اهللا
إن اهللا حتـــت الـــسامء, أو أن :اجلاريـــة وغـــريه, يلـــزم هـــؤالء النفـــاة أن يقولـــوا

  .كل مكان, وسواء قالوا هذا أو ذاك فهو كفر يف إن اهللا: يقولوا



@lbnØ!@íÝÉÜa@¶bÉm@ 
 ١١١ 

إن اهللا عــــىل العــــرش اســــتوى, اســــتواء يليــــق : أمــــا حيــــنام يقــــول املــــسلم
سبح اهللاَ ُبجاللــه وكاملــه, هــذا االســتواء هــو العلــو الــذي ي ِّ ــ ُ بــه حيــنام يسجد َُ ــ َْ

  .سبحان ريب األعىل..سبحان ريب األعىل: ًمتواضعا لربه فيقول
ــــفكُمـــا الــــذي ينبغـــي عــــىل املـــسلم أن ي ســــبحان ريب :  قولــــهِّر وأن يفـــرسِّ

ًاألعــىل, إذا مل يــؤمن بأنــه حقيقــة اهللا عــىل العــرش اســتوى, وإنــام آمــن بأنــه 
 هـــــو عقيـــــدة األرض أو حتـــــت الـــــسامء, بيـــــنام اهللا عـــــز وجـــــل كـــــام يف معـــــه

ًالرمحن استوى استواء يليق بجالله, ويفرس عبد اهللا املبـارك هـذا : السلف
اهللا تبارك وتعاىل فوق العرش بذاته, وهو بائن من خلقه, «: االستواء بقوله

الــــسامء,  يف األرض وال يف  اهللا ال تغيــــب عليــــه غائبــــة»وهــــو معهــــم بعلمــــه
  .ولكنه عىل العرش استوى
نه جيب عىل كل مسلم أن يـتفهم اإلسـالم عـىل هذه الكلمة خالصتها أ

ما كان عليـه الرسـول عليـه الـسالم وأصـحابه الكـرام, ولـيس عـىل مـا يقولـه 
ِاحلبــيش مــن عنــده, وهــا أنــت اآلن أمــام جتربــة, هــل عنــد احلبــيش أو غــريه 
ًكلمة عن أحد من الصحابة فضال عن احلـديث عـن رسـول اهللا أن اهللا لـيس 

ًا إال مـــا يـــسمى بعلـــم الكـــالم, وهـــا الكـــالم, فـــوق العـــرش, ال جيـــدون شـــيئ
وعلــــم الكــــالم هــــو مزلــــة لألقــــدام, هــــذه نــــصيحة وذكــــرى, والــــذكرى تنفــــع 

  .املؤمنني, والسالم عليكم
  )٠١: ١٩: ٢٧/ ٢٠" (اهلدى والنور " 
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z٣٠x אA@؟ 
ـــــــــــشيخ [ ـــــــــــة, وع– رمحـــــــــــه اهللا –تكلـــــــــــم ال   قـــــــــــال و اهللا, فُّلـــــــــــُ عـــــــــــىل حـــــــــــديث اجلاري

 :]أحد احلضور
  ًذات اهللا أجيوز رشعا? يف البحث يف  نحن أضعنا املجلس:مداخلة
  .صفات اهللا يف ذات اهللا, بحث يف ً هذا ليس بحثا:الشيخ
  . وين راح وين جاء:السائل

 ال ما قال أحد وين راح وين أجا, هي أنت اآلن عم تسجل عـىل :الشيخ 
ل ويـن راح ويـن أجـا, طيـب ًنفسك أنك أنت فعال بتحط زوائد مـا حـدى قـا

   السابق, معقول واحد يسأل أين اهللا?السؤالأنا بتوجه إىل حرضتك ب...
  . ال نتحدث عن املعقولية نحن نتحدث بصفة رشعية :السائل
  . يا أخي عم أسألك سؤال يكون سؤال جوابه معقول:الشيخ
مـسألة  يف  ال حتددين بجوايب بسؤال كـام تريـده ألنـك ستـرضين:السائل

سأل هــذا الــسؤالت بــدك إياهــا, أنــ ْ أجيــوز رشعــا أن ي ــ ُ  جيــوز ألن الــسؤال?,ً
  . قد فعلصالرسول 
 ســــبحان اهللا أنــــت هــــال إذا ســــألتني ســــؤال أنــــا بــــضطر أنــــك تغــــري :الــــشيخ

ســؤالك, ال أســمح يل أســمح يل اهللا هيــديك يــا أخــي كلمــة ســؤال مــا بــدها 
إذا ســألت رشح الــسلبيات مــا بــدها رشح, أنــا عــم أســألك ســؤال اآلن أنــت 
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سؤال أنا بضطرك أنك تغريه وال أنت حر بسؤالك, فتـسأل كـام يبـدوا لـك, 
  .اهللا هيديك
  . اجللسة رشعية:السائل
 اهللا هيــديك, هــي جلــسه رشعيــة ســؤال يطــرح حلــرضتك إذا ســأل :الــشيخ

ًســـائل ســـؤاال بطريقـــة أو بـــأخرى هـــل جيـــوز هلـــذا املـــسئول يقـــول لـــه هـــذا 
ل له جيوز هذا السؤال وال ال, وال العقل  ما الزم توجهه, وهو بيقوالسؤال

والــرشع بيقــول لــه بيجــوز وال مــا جيــوز, وخــري الكــالم مــا قــل ودل أنــا عــم 
  .أسألك اآلن سؤال منطقي هذا الضوء شاعل وال مطفي

  . شاعل:السائل
ولــيش عــم بتـسأل مــا بــدها ألنــه ربـام أنــا عــم ســائلك هــذا ... بـدها ســؤال 

ً ممكـــن هـــذا فـــإذا ملـــا بـــسألك هـــل جيـــوز  وراء األكمـــة مـــا ورائهـــا,الـــسؤال
ًاإلنـــسان مـــسلم, عفـــوا قبـــل هـــل جيـــوز, هـــل معقـــول مـــسلم يـــسأل أيـــن اهللا, 
فأنــــت بقــــى وثقافتــــك وعلمــــك وإيامنــــك وخلقــــك ودينــــك بتقــــول معقــــول 

  .بتقول مش معقول أنت حر بقى
  ...السؤال معقول ألن :السائل
  ك أيش? هال أنا عم أقول ل:الشيخ
  .ي معقول معقول ياسيد:السائل
  . يا أخي ما عم أسألك ليش اهللا يرىض عليك اهللا هيديك, يعني:الشيخ



@lbnØ!@íÝÉÜa@¶bÉm@ 
 ١١٤ 

بلـــدنا هـــا إيل مـــا يـــأيت  يف  طيـــب نحـــن تعلمنـــاال حـــول وال قـــوة إال بـــاهللا,
معــك امـــيش معــه, فأنـــت مــش رضـــيان يـــا أســتاذ انـــك جتــاوب عـــىل ســـؤال 

  .معقول الواحد يسأل
  . معقول, معقول:السائل
 بــس لــو كــان هــذا قبــل هــذا نجــي هــال, هــل جيــوز ً جــزاك اهللا خــريا:الــشيخ

َــرشعــا أن ي سأل مــسلم أخــاه املــسلم أيــن اهللا جيــوز وهــل جيــوز, أن جييــب ً
  هذا السؤال?عىل 

  . جيوز:السائل
  ... ليش وقفت, أنا عم أشوف يشء :الشيخ
 يف  ال يــــا ســــيدنا ال العفــــو إذا كــــان املــــسلم, يعنــــي أنــــت تــــضعني:الــــسائل

ل بدون دليل, أجيوز يل أن أميش بـدون دليـل, موضع املفتي, يعني معقو
ًأنــــت بتــــسألني جيــــوز وال مــــا جيــــوز, أنــــا بــــتكلم رشعــــا جيــــوز; ألنــــه قاعــــد 

  . ال أكثر وال أقلةاألدل يف أستحرض
  ً هذا كالم طيب, لكن ليس طيبا, تدري ملاذا?:الشيخ
  .تفضل :مداخلة
  .النور شاعل? ما جتيب, جتاوب عىل الدليل:  إذا سألتك:الشيخ
  .الرشع يف  ال, هذا بحث واقع, ذلك بحث:مداخلة
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أيف اهللا :  هي األمور الرشعية أوضح من هذا الواقع, لو قـال قائـل:الشيخ
هـذا العلـم أنـت : شك? ملاذا تسكت, تفكر, يريد جياوب عن علم, طيـب

  ما درسته بعد? أيف اهللا شك?
ه دليـل جيـوز أم ال جيـوز, إذا جيـوز الزم يكـون فيـ:  أنت تسألني:مداخلة

  .رشعي, إذا ال جيوز الزم يكون فيه دليل رشعي
 الزم الدليل الرشعي معنى الكالم يا أستاذ إذا ما وضح لك حتى :الشيخ

  .اآلن أو أنك أنت نسيته من كثر ما درسته
 لكن ما استحرضته, وصدقني والعفو فيه كثـري مـن إخواننـا أهنـم :مداخلة

  .ًيستعجبون مما أقول وكأنني أقول عجبا
 مـــا هـــو العجـــب? قبـــل قليـــل حـــرضتك حتـــدثت عـــن اإلمـــام أيب :داخلـــةم

أنـه مل جيمـع العلـم, وجـاء : حنيفة رمحة اهللا عليه, اللهم ارض عنه, وقلت
  .بعده من مجع احلديث أكثر منه

  . ال, ما قلت مل جيمع العلم:الشيخ
  . مل جيمع احلديث كله:مداخلة
  . العلم واحلديث فيه فرق بني العلم واحلديث, فيه فرق بني:الشيخ
مع علم احلديث كله أو احلديث ُ صدقت, علم احلديث, مل جي:مداخلة

اإلمــام أبــو حنيفــة ] يكــن[أمل ..أكثــر منــه, فهــل هــذا كلــه, وجــاء واحــد مجــع
  .هاَّرمحة اهللا عليه يفتي بفتاوى حتى إذا جاءه احلديث اآلخر غري
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   الـــسؤالذا أبـــو حنيفـــة لـــو ســـئل هـــ:  مـــا عالقـــة هـــذا الكـــالم? يعنـــي:الـــشيخ
  يفعل فعلك?

ـــا يشء, إذا كنـــت ال أتطـــاول عـــىل مـــن هـــو :مداخلـــة  أبـــو حنيفـــة يشء وأن
ٍأعىل مني بسنة فكيف عىل أيب حنيفة َ َ ِ.  

   أبو حنيفة إذا سئل هذا السؤال يصمت ويفكر تفكريك أم ال?:الشيخ
  . ال:مداخلة
  ! وغصب عنك يعني مايش?:الشيخ
  .. ليس غصب عني, :مداخلة
قـــل ال ألنـــه واضـــحة, ال أفـــرض عليـــك : قـــل رأيـــك, أنـــا أقـــول ال, :الـــشيخ
 الــسؤالبــارك اهللا فيــك, قــل رأيــك أنــت, أبــو حنيفــة لــو ســئل هــذا ...وألقنــك

  ًيفكر تفكريك حتى يعد اجلواب, أم رأسا يعطي اجلواب?
  . ال أعلم:مداخلة
   كيف ال تعلم?:الشيخ
   ملاذا ملاذا?:مداخلة
يـــة أم عقائديـــة? ســـؤال أرجـــو أن  ســـأجاوبك أنـــا, هـــذه مـــسألة فقه:الـــشيخ

  .يكون جوابك باختصار
  . عقيدة:مداخلة
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نفـسه  يف  عقيدة, تفكر أنت أنه أبو حنيفة عقيدته ما كانـت مكونـة:الشيخ
ًوهاضمها متاما, ومستعد أنه جييب عن كل سؤال يتعلـق بالعقيـدة, ولـيس 

  .كذلك فيام يتعلق باملسائل الفقهية
   هكذا?السؤال مثله, هل البد أن أكون:  يعني:مداخلة
  . اهللا هيديك, أنا أسألك عن أيب حنيفة:الشيخ
  . أبو حنيفة عامل جليل فقيه مل نصل لدرجته:مداخلة
 يـــصمت الـــسؤالأبـــو حنيفـــة إذا ســـئل هـــذا !  عـــىل هـــذا أســـأل أنـــا?:الـــشيخ

   هو السؤال?هذا] مبارش[صموتك أنت أم جوابه يكون 
  .عىل اعتبار] مبارش[ جوابه :مداخلة
   بس هذا هو, ملاذا?:خالشي

  . ألنه عامل:مداخلة
 ألنه عقيدته كاملة, ألن عقيدته كاملة ليس ألنه عامل, قولـك ألنـه :الشيخ
املــــسائل الفقهيــــة, أمــــا العقيــــدة جيــــب أن تكــــون عنــــد املــــسلمني  يف عــــامل

ًمجيعــا, إيامنــك بوجــود اهللا خاصــة وأنــت فهمنــا منــك أن إيامنــك أنــت مثــل 
إيامنـه كـإيامن : ما قال يـرووا عـن أبـو حنيفـة أنـه قـالإيامن أبو حنيفة, ومثل 

جربيــل, وأنــت يمكــن تقــول بكالمــه, هــذا اإليــامن الــذي هــو إيامنــه كــإيامن 
ًجربيل ما دام املسألة هلا عالقة بالعقيدة فورا يعطي اجلواب, أما املسائل 

ــوتريــد انتبــاه وتفكــري, خــشية أن حي...الفقهيــة  ــلُم مــا أحــل اهللا, أو حيِّرُ مــا ل ِّ
حـــرم اهللا, تريـــد انتبـــاه تريـــد تنبـــه تريـــد مـــسك أعـــصاب وعـــدم التـــرسع, أمـــا 
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اهللا شــك, عقيــدة,  يف أيف اهللا شــك? ال, لــيس: العقيــدة ملــاذا أتيــت لــك أنــا
  إلخ, أين اهللا? ..فكذلك هذا اهللا الذي نعبده نركع له نسجد له

 يف إمــا اهللا موجــود: املــسلم يفكــر, مــاذا يكــون اجلــواب? أحــد جــوابني
كــــل وجــــود, أو اهللا فــــوق  يف  مكــــان, أو موجــــود كــــام يقــــول اآلخــــرونكــــل

هـــذا بـــارك اهللا فيـــك عقيـــدة مـــا ينبغـــي أن يـــرتدد فيهـــا ...املخلوقـــات كلهـــا, 
املسلم, بينام له أن يرتدد فيام يتعلق باحلرام واحلـالل خاصـة إذا كـان غـري 
 متخصص, أما العقيدة التي كام تعلم أنت جيب أن تبنى عىل اليقـني حتـى

أن العقيـــدة ال تبنـــى عـــىل احلـــديث : قـــال بعـــضهم مـــن األحـــزاب املعروفـــة
الصحيح, ألن احلديث الصحيح يفيد الظن, والعقيدة جيب أن تبنى عـىل 
اليقني, أنت معناه أن العقيدة هذه بانيها عىل الظن وليس بانيها عىل يقني, 

ًسـا جوابـه اجلـواب, رأ يف ...]تـردد[ًألنه مـا كـان مبنيـا عـىل اليقـني مـا يريـد 
, أمــا هــذا الــذي بانيهــا عــىل الظــن هــذه ال تكــون عقيــدة, خاصــة ]...مبــارش[

ــــــون ــــــذين يقول ــــــاس ال ــــــك الن ــــــسبة ألولئ ــــــى إال عــــــىل : بالن ــــــد ال تبن إن العقائ
  .القطعيات

أيـــن اهللا? الـــرمحن عــــىل : الــــسؤالاجلــــواب لـــذاك : ًإذا: عـــىل كـــل حـــال
  العرش عىل استوى, أو هو فوق املخلوقات كلها, أكذلك?

  . نعم:مداخلة
 طيــــب, فهــــل املــــسلمون اليــــوم الــــذين يــــدعون لتــــصحيح عقائــــد :الــــشيخ

  .عقائد املسلمني? قلها رصحية يف املسلمني صححوا هذه العقيدة
  .السؤال سؤال واهللا عيده واهللا ما أدركته, ما أدركت :مداخلة
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هل الدعاة اإلسالميون الذين هيتمون بتصحيح : السؤال أنا أعيد :الشيخ
 يف ًأوال, وبخاصة ما كان منها عقيدة, هل صـححوا هـذه العقيـدة يماملفاه

: أذهــان املــسلمني, فهــم عــىل كلمــة ســواء يعتقــدون فــور أن يــسأل أحــدهم
اهللا فـــوق عرشـــه بـــائن مـــن خلقـــه, أكـــذلك اليـــوم : أيـــن اهللا, فيـــأيت اجلـــواب

  الدعاة يفعلون, أظنك فهمتني اآلن?
  .تتحدث فيه صحيح نعم, فقه العقيدة ليس كل الناس :مداخلة
   جزاك اهللا خري, فام هو واجبهم?:الشيخ
  . املتعلم أن يعلم:مداخلة
  . هذا جواب سيايس:الشيخ
  . جواب صحيح أم ال? املتعلم يعلم:مداخلة
  . هذا جواب سيايس:الشيخ
   ما هو اجلواب الرشعي?:مداخلة
 ثـاء,  املتعلم يعلم, يعلموا ألف باء تاءالسؤال بارك اهللا فيك كان :الشيخ

َّصح كالمك? َ!  
  . أنا أقصد عىل نفس املوضوع:مداخلة
  . أنا ما أتكلم عن قصدك أتكلم عن لفظك:الشيخ
  ..العقيدة التي حرضتك قبل قليل  يف  لفظي املتعلم يعلم:مداخلة
   وملاذا تدور واللغة هذه, ملاذا هكذا, وملاذا ليس هكذا?:الشيخ

  ) ٠٠: ٠٨: ٤٣/ ٤٤٧(و) ٠٠: ٠٠: ٤٠/ ٤٤٧" (اهلدى والنور "
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أن : بحــث أيــن اهللا قــال يف حــديث مــع بعــض مــن ينتمــون للعقيــدة األشــعرية يف :ســؤال
: منتفي عن اهللا, واملكانة: إما املكان أو املكانة, فاملكان: اللغة يف  تستعمل لشيئني"أين"

قلبــي, فهــو قــال أن املقــصود فيــه املكانــة ولــيس  يف :حممــد? أقــولمثــل أن أقــول أيــن مكانــة 
 ..املكان?
  اللغة?  يف هو يتكلم..:الشيخ
 . نعم:مداخلة

  الرشع, أليس كذلك?  يف اللغة, البحث يف  البحث ليس:الشيخ
  . نعم:مداخلة
َّ فهل تكلم:الشيخ   ..الرشع? يف َ
 .نفهم الرشع عن طريق اللغة:  هو قال:مداخلة

  جواب هذا السؤال?  يف صحيح, لكن هل أثبت حكم الرشع :الشيخ
  .. عن طريق اللغة يثبتها باملكانة:مداخلة
   ما معناه?"يف السامء" :الشيخ
  .املكانة: السامء هو يقول يف :مداخلة
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   املكانة? :الشيخ
  .املكانة:  هو يقول:مداخلة
   كسؤال عن الذات ما هو جوابه?"أين اهللا"و!  طيب:الشيخ
  .اهللا أعلم:  هو يقول:مداخلة
الكتــــاب  يف يشء ربنــــا مــــا أعلمنــــا بــــه يف اهللا يعلــــم يقــــال!  طيــــب:الــــشيخ

إثبـــــــات العلـــــــو هللا عـــــــز  يف والـــــــسنة, ونـــــــصوص الكتـــــــاب والـــــــسنة متـــــــواترة
العلـــو احلقيقـــي لـــيس املكـــاين, هـــذا هـــو التعطيـــل الـــذي وقـــع فيـــه ..وجـــل

óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@@@﴿ :األشاعرة املاتريدية, اهللا من أجل يثبت لنا املكانة يقول
@ôflìflnža@”žŠflÈÛa﴾)ْخيافون رهبم من فوقهم ﴿. .)٥:طه ْ ُـ َّ َِ ِ ِْـ َـْ َ ُ َـ ُتعرج ﴿ . .)٥٠:النحل(﴾َ ُْـ َ

ُاملالئكة والـروح َُّ ُ َـ ِ َ  إلثبـات املكانـة التـي هـي ثابتـة عنـد املـؤمنني )٤:املعارج(﴾ْ
هـــذا هـــو التعطيـــل الـــذي يـــسميه العلـــامء هـــو تعطيـــل احلقيقـــة, اهللا ! ًمجيعـــا?
  .املستعان

  )٠٠:٣٤:٥١/:١٥"(اهلدى والنور"
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z٣٢x אאאא
א?? 

َوصف أبوغدة شارح الطحاوية ابن أيب العز باإلمامة, فأراد اإلمام األلباين إلزامه ببعض [
والتي يعلم الشيخ األلباين إنكار أيب غدة عقيدته  يف أهم املسائل العقدية التي قررها الشارح

 ]: أو شيخه الكوثري هلا فقال اإلمام
ًفــإذا كــان أبــو غــدة مؤمنــا حقــا هبــذه اإلمامــة امللموســة املــشهورة : قلــت ً  

  فإن أجاب عنها بام يوافق ما , فأنا أختار له من كالم هذا اإلمام سبع مسائل
ٍذهب إليه هذا اإلمام املشهور من قلب خملص فـ وأعتـذر , ذلك مـا نرجـوهٍ

 −  مع األسف–وإن كانت األخرى فذلك مما يؤيد , إليه من إساءة الظن به
  .ما رميته به من املداراة 

 ]:فذكر ثالث مسائل ثم قال[
الفوقيـــة املـــذكورة "] ابـــن أيب العـــز: أي[يثبـــت اإلمـــام : املـــسألة الرابعـــة
 سـأل بـه رسـول  الـذي"األيـن"بعـضها التـرصيح بلفـظ  يف ,ًبأدلة كثـرية جـدا

   ." اجلارية ليتعرف عىل إيامهناص اهللا
  صـــحة  يف ًلـــسؤال تبعـــا لتـــشكيكهوشـــيخك يـــا أبـــا غـــدة ينكـــر مثـــل هـــذا ا

 هـــذا الـــسؤال الـــذي وجتيـــز, فهـــل تـــؤمن أنـــت هبـــذا احلـــديث, ...احلـــديث 
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأله 

  ?صالرسول 
 )٥٧ص "(حتقيق شرح العقيدة الطحاوية"



@lbnØ!@íÝÉÜa@¶bÉm@ 
 ١٢٣ 

z٣٣x אאאא?? 
ْعن ــ ة َ َمعاوي ــ َ َِ ِبن ُ ــ ِاحلكم ْ ــ َ َ ِّالــسلمي ْ ُِّ ال َ َق ــ ْكانت: َ ــ َ ة ِيل َ ٌجاري ــ َ ــترعى َِ َ ْ ًغنام َ َ َ ــ  ِيل َ
ل ِقب ـــ َ د ِ ٍأح ـــ ُ ة ُ ِواجلواني ـــِ َّ َّ ََ ا, ْ ـــفاطلعته َ ُْ َ َّ َذات َ وم َ ٍي ْ ـــ َوإذا, َ ِ ب َ ٌذئ ـــ ْ د ِ ْق ـــ َذهب َ ـــ َ شاة َ ٍب َ ـــ ن ِ ْم ـــ ِ 

ــغنمها َ ِ َ َقال, َ ا: َــ َــوأن َ ٌرجل َ ــ ُ ْمن َ ــ ِــبني ِ َآدم َ ُآسف َ ــ َكام َ ــ َيأسفون َ ُ ــ َ ْ ِّــلكني, َ ِ َصككتها َ ــ َُ ْ َ 
ًصكة َّ ُفأتيت, َ ْ َ َ َإىل َ ِرسول ِ ُ َفعظم, ص اهللاِ َ َّ َذلك ََ ِ َّعيل َ َ ُفقلت, َ ْ ُ َرسول َيا: َ ُ ; اهللاِ َ
َأفال َأعتقها َ ُ ِ ْ َقال?, ُ ِائتني«: َ ِ َفقال, »َِهبا ْ َ َـهلا َ َأين«: َ ْـ ْقالت, »?اهللاُ َ َـ ِالـسامء يف :َ َ َّ ,
َقال ْمن«: َ َأنا َ ْقالت ,»?َ َ َأنت: َ ْ ُرسول َ ُ َقال, اهللاِ َ َفأعتقها«: َ ْ َِ ْ َفإهنا, َ َّ ِ ٌمؤمنة َ َ ِ ْ ُ «.  
 ]:أين اهللا:صًقال اإلمام معلقا عىل قول النبي [

ًفيه جواز توجيه مثل هذا السؤال عىل سبيل االختبار, خالفـا لظـن كثـري 
 اجلـــواب, فليتعلمـــوه إذن مـــن هـــذا جلهلـــوامـــن النـــاس, ولـــو وجهتـــه إلـــيهم 

  .ديثاحل
  ).٦١ ص"(اإلميان ألبن أيب شيبةحتقيق "
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 ١٢٤ 

z٣٤x ،אא 
אאא?? 

 ]:ذكر اإلمام ضمن األمثلة عىل ضالل أيب غدة أنه ال يوافق[
عــىل أن اهللا تعــاىل فــوق عرشــه كــام يليــق بحاللــه, وال جييــز للمــسلم أن 

 عـــىل الـــرغم مـــن صـــحة صكـــام ســـأل رســـول اهللا » ايـــن اهللا«يـــسأل فيقـــول 
  .صحته  يف ]أي الكوثري[احلديث عند مسلم وغريه لتشكيك شيخه 

 )٥٧ص"(كلمات أيب غدة من األباطيل واالفتراءات يف كشف النقاب عما"
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 ١٢٥ 

z٣٥x א؟ 
 ]:صقال رسول اهللا  [
 عبــد اهللا وحــده, وأنــه ال مــن: ثــالث مــن فعلهــن فقــد طعــم طعــم اإليــامن«

إلـــه إال اهللا, وأعطـــى زكـــاة مالـــه طيبـــة هبـــا نفـــسه, رافـــدة عليـــه كـــل عـــام, وال 
اللئيمة ولكن من وسط : يعطي اهلرمة وال الدرنة وال املريضة وال الرشط

  .»أموالكم, فإن اهللا مل يسألكم خريه ومل يأمركم برشه
  ]:قال اإلمام[

 − كتــاب عبــد اهللا بــن ســامل يف  قــرأت: قــال) ١/٢٥٠(أخرجــه أبــو داود 
:  عنـــــد آل عمـــــرو بـــــن احلـــــارث احلمـــــيص عـــــن الزبيـــــدي قـــــال–بحمـــــص 

وأخربين حييى بن جابر عن جبري بن نفري عن عبد اهللا بن معاوية الغارضي 
  .مرفوعا به 
وهذا إسناد رجاله ثقـات لكنـه منقطـع بـني ابنـي جـابر وجبـري لكـن : قلت

 السنن " يف والبيهقي) ١١٥ص  (" املعجم الصغري " يف وصله الطرباين
مـــــن طـــــريقني عـــــن عبـــــد اهللا بـــــن ســـــامل عـــــن حممـــــد بـــــن الوليـــــد ) ٤/٩٥ ("

حــدثنا حييــى بــن جــابر الطــائي أن عبــد الــرمحن بــن جبــري بــن نفــري : الزبيــدي
وما تزكية النفس? : ى نفسه, فقال رجلَّوزك": وزاد.حدثه أن أباه حدثه به 

   ."انأن يعلم أن اهللا عز وجل معه حيث ك: فقال
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 ١٢٦ 

قــــال اإلمـــام حممـــد بــــن  .» أن اهللا معــــه حيـــث كـــان« :ص قولـــه) فائـــدة(
  ."مكان واهللا عىل العرشيريد أن اهللا علمه حميط بكل " :حييى الذهيل

بتحقيقــــــي ) ٧٣( رقــــــم الرتمجــــــة " العلــــــو " يف ذكــــــره احلــــــافظ الــــــذهبي
كــــل  يف اهللا موجــــود: و أمــــا قــــول العامــــة وكثــــري مــــن اخلاصــــة .واختــــصاري
كـــل الوجـــود ويعنـــون بذاتـــه, فهـــو ضـــالل بـــل هـــو مـــأخوذ مـــن يف  مكـــان, أو

القــول بوحــدة الوجــود الــذي يقــول بــه غــالة الــصوفية الــذين ال يفرقــون بــني 
عـاىل اهللا ت! كـل مـا تـراه بعينـك فهـو اهللا : اخلالق واملخلـوق ويقـول كبـريهم

  .عام يقولون علوا كبريا
  ).٣٨- ٣/٣٧"(الصحيحة"
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z٣٦x אW﴿
﴾א 

 ]:"العلو" يف قال الذهبي[
 الـذين والتابعني الصحابة علامء أمجع.].الرب هو ابن عبد [عمر أبو قال
@bß@æìØí@åß@ôì¬@òqýq@üg@@ìç﴿: قولـه تأويل يف قالوا ,التأويل عنهم محل
áèÈia‰ ﴾أحد ذلك يف خالفهم وما ,مكان كل يف وعلمه ,العرش عىل هو 
  .بقوله ُتجُحي

  ]:قال اإلمام[
آخـر  يف هذا النص رد رصيح ملـا ذهـب إليـه اإلمـام الـشوكاين يف :قلت

أن تأويل هذه اآلية وآية ) ٢ املجموعة املنريية ج ٩٦ − ٩٥ص  ("حتفته"
﴿@@@@ánä×@bàäíc@áØÈß@ìçë ﴾ باملعيـة العلميـة إنـام هـو شـعبة مـن شـعب التأويـل

  .لف وما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم املخالف ملذهب الس
كذا قال, وكأنـه مل يقـف عـىل هـذا الـنص مـن احلـافظ ابـن عبـد الـرب, وال 

 , ومالـــك,عـــىل مـــا ســـبق مـــن القـــول عـــن األئمـــة الفحـــول كـــسفيان الثـــوري
ــقَ الــذين فــرسوا اآليتــني بمثــل مــا ن,ومقاتــل بــن حيــان  ابــن عبــد الــرب إمجــاع َلَ

ـــــام زعمـــــه الـــــشوكاين مـــــن الـــــصحابة ومـــــن بعـــــدهم ع ـــــه, فـــــال تغـــــرت إذن ب لي
  .املخالفة, فإنه لكل عامل زلة, ولكل جواد كبوة

  .)٢٦٨ص"(خمتصر العلو"
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z٣٧x W﴿
﴾؟אא؛א 

: تفــسري قــول اهللا تبــارك وتعــاىل يف هــل مــا ورد عــن الــسلف: يــسأل ســائل فيقــول: ســؤال
ْ﴿وهو معكم أين ما كنْتم﴾ َ ْ َُ ُ َ ْ َ َ ََ ُ  من التأويل املذموم, وما ُّعدُأي بعلمه, هل هذا ي: , قالوا)٤:احلديد(ُ

 ذلك? يف هو الضابط
هـــو إخـــراج : االصـــطالح العلمـــي يف ً هـــذا لـــيس تـــأويال, التأويـــل:الـــشيخ

ر العبارة أو اجلملة عن ظاهر داللتها املتبادرة, هذا هو التأويل, وإنام يصا
ٍإليــــه إذا قــــام الــــدليل الــــرشعي أو العقــــيل املقطــــوع بداللتــــه, حينئــــذ يــــصار 

  .للتأويل
أما هنا فال تأويل; ألن سياق اآلية وسباقها ال يعني املعية الذاتية, وإنام 

; ألن اآليـة أظـن )٤:احلديـد (﴾žáŽnžä×@bflß@flåžíc@žáØflÈflß@flìŽçflë@@@@@@﴿يعني املعية العلميـة, 
  .ثالثة إال هو معهمما يكون من نجوى : أوهلا

  .)٧:اادلة(﴾žáŽèŽÈčiafl‰@flìŽç@bÛg@đòflqýflq@ôflìžvflã@žåčß@ŽæìØflí@bflß﴿ :مداخلة
العية وعلميـة; ولـذلك فاملعيـة هنـا كـام ِّ اطٌ نعم, فاملعية هنا معية:الشيخ

ًجاء عن السلف هي معية علمية, ليس هذا تأويال وإن كـان بعـضهم يـسميه 
  .ًتأويال
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bfläÜfljÓc@ïčnÛa@flčÈÛaflë@bflèîčÏ@bŞä×@ïčnÛa@òflížŠÔÛa@Þdžaflë@@@@@@@@@@﴿:  ذلـك آيـةوأشهر مثال عىل
flæìÓč…bfl–Û@bŞãgflë@bflèîčÏ﴾)القريــة هــي البنيــان : اللفــظ: , اســأل القريــة)٨٢:يوســف

 َتَواجلــدران واحليطــان القائمــة عــىل تلــك األرضــية القريــة, لكــن إذا أخــذ
ًمــــضطرا ال يتبــــادر إىل ذهنــــك هــــذا املعنــــى  نفــــسك َتْاآليــــة بتاممهــــا وجــــد

  .املقصود من لفظة القرية, وإنام يتبادر إىل ذهنك سكاهنا
﴿@@@@@@@@bflèîčÏ@bfläÜfljÓc@ïčnÛa@flčÈÛaflë@bflèîčÏ@bŞä×@ïčnÛa@òflížŠÔÛa@Þdžaflë﴾) والعـري التـي .)٨٢:يوسـف

 اجلـــامل, هـــذه القافلـــة مـــن البعـــران,: ًالعـــري أيـــضا كلفـــظ معنـــاه: أقبلنـــا فيهـــا
نظــر إىل اللفظــة مفــصولة عــن ســباقها وعــن ســياقها, وإنــام ُلكــن ال ي .اإلبــل

ٍمن أوهلا إىل آخرها, حينئذ الذي يتبادر لك من : نظر إىل اجلملة بكاملهاُي
هذه اآلية, هو القرية  يف هذه اآلية غري املعنى الذي يتبادر من لفظ موجود

  .أو العري
املعنــــى الــــذي يتبــــادر إىل ذهــــن, إن : ًفــــستجد نفــــسك مــــضطرا أن تقــــول

ًســكاهنا, والعــري أي املــرافقني هلــا, هــذا لــيس تــأويال أبــدا, : واســأل القريــة ً
  .ًواألمثلة عىل هذا تكثر, وتكثر جدا

ــة(﴾aìŽzîčÏ@¿@ž‰þa﴿: ًمــن ذلــك مــثال  ظرفيــة, لكــن إذا "يف".)٢:التوب
أهنــا ظرفيــة, هـذه اآليــة مــا تفهــم  يف نظـرت إىل هــذه اآليــة, إىل هــذا احلــرف

@aëŽč@žÝÓ﴿األرض فـانظروا,  يف عىل, قل سـيحوا: بل تفهمها بأهنا بمعنى
@@¿@aëŽŠÄãbÏ@ž‰þa﴾)جـوف األرض, وإنـام عـىل األرض,  يف , مـش)٦٩:النمل

  .ًوعىل هذا أمثلة كثرية, وكثرية جدا
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سورة طه ملا فرعون طغى  يف ًوعىل ذلك جاء قوله تبارك وتعاىل أيضا
ــات(﴾óÜžÇþa@ŽáØşifl‰@bflãc﴿:  للنــاسوبغــى وقــال , وأحــرض الــسحرة )٢٤:النازع

لينترص هبم عىل معجزة موسى عليه السالم, فكانت العاقبـة ملوسـى عليـه 
flæëŽ‰bflç@ğlflŠči@bŞäflße@aìÛbÓ@@﴿: الـــسالم, وكانـــت العاقبـــة أن الـــسحرة آمنـــوا

óflìŽßflë﴾)فـــامذا هـــددهم, قـــال)٧٠:طـــه , :﴿žáØŞäfljÜfl•dÛflë@¿@@ÊëŽ̂ Žu
Ýž‚ŞäÛa﴾)عـن مكاهنـا "يف"لت ِصُـجـذوع النخـل, إذا ف يف ً, أيـضا هنـا)٧١:طه 

هنـا فهمتهــا بمعنـى ظرفيــة, لكــن هنـا ال تــصلح ال يــصلح هـذا الفهــم إال أهنــا 
žáØŞäfljÜfl•dÛflë@@¿@@Ýž‚ŞäÛa@ÊëŽ̂﴿, "عـىل"بمعنـى  Žu﴾) عـىل جـذوع : , أي)٧١:طـه

ًالنخـــل هـــذا أيـــضا لـــيس تـــأويال,  ألن اجلملـــة هـــي تفـــرض عليـــك أن تفهـــم ً
  ."عىل" هنا وهناك بمعنى "يف"

ً وأخريا قوله عليه الصالة والسالم, وهـذا موضـوع لـه عالقـة بعقيـدة زل 
ًعنهـــــا مجـــــاهري املـــــسلمني قـــــديام وحـــــديثا, قولـــــه عليـــــه الـــــصالة والـــــسالم ً :

 يف األرض يـــرمحكم مـــن يف الرامحـــون يـــرمحهم الـــرمحن, ارمحـــوا مـــن«
الديـدان واحلـرشات : األرض?, يعني يف يش معنى ارمحوا من, أ»السامء

ـــــستطيعون أن تطولوهـــــا بـــــيشء مـــــن  يف التـــــي تعـــــيش جـــــوف األرض وال ت
 "يف"ًالرمحـــة, مـــا يتبـــادر هـــذا املعنـــى إىل ذهـــن عـــريب إطالقـــا, وإنـــام هنـــا 

, »األرض يف الرامحــون يــرمحهم الــرمحن, ارمحــوا مــن«, "عــىل"كهنــاك 
 يف ًأيـضا يـرمحكم مـن.»الـسامء يف م مـنيرمحك«من عىل األرض معكم 

األرض ليست ظرفيـة, وإنـام  يف  هنا ليست ظرفية كام هناك"يف"السامء, 
: سـورة تبـارك يف هي بمعنى عىل, وعـىل ذلـك جيـب أن نفهـم قولـه تعـاىل

﴿@žåflß@žáŽnäčßcc@@@¿@@@@@@@@@Ž‰ìŽàflm@flïčç@afl‡hÏ@flž‰þa@ŽáØči@flÑčž‚flí@žæc@čõbflàŞÛa ,@@Žnäčßc@žâc@@žåflß@žá@@¿@
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@@@@@@@@@@Šíč̂ flã@flÑžî×@flæìŽàÜžÈflnflÏ@bĆjč•bfly@žáØžîÜflÇ@flÝčžŠŽí@žæc@čõbflàŞÛa﴾) أيـش )١٧،  ١٦:امللـك ,
 يف الديـدان واحلـرشات التـي تعـيش: األرض? يعنـي يف معنى ارمحوا مـن

جوف األرض وال تستطيعون أن تطولوها بيشء من الرمحة, ما يتبادر هذا 
الرامحـــون «كهنـــاك عـــىل,  يف ًقـــا, وإنـــام هنـــااملعنـــى إىل ذهـــن عـــريب إطال

ـــــرمحن, ارمحـــــوا مـــــن مـــــن عـــــىل األرض معكـــــم » األرض يف يـــــرمحهم ال
 هنــا ليــست "يف": الــسامء يف ًأيــضا يــرمحكم مــن.الــسامء يف يـرمحكم مــن

, "عــــىل"األرض ليــــست ظرفيــــة, وإنــــام هــــي بمعنــــى  يف ظرفيــــة كــــام هنــــاك
@¿@žåflß@žáŽnäčßcc@﴿: ســورة تبــارك يف وعــىل ذلــك جيــب أن نفهــم قولــه تعــاىل

@@@@@@@Ž‰ìŽàflm@flïčç@afl‡hÏ@flž‰þa@ŽáØči@flÑčž‚flí@žæc@čõbflàŞÛa ,@@žåflß@žáŽnäčßc@žâc@@@¿@@@@@flÝčžŠŽí@žæc@čõbflàŞÛa
@@@@@@Šíč̂ flã@flÑžî×@flæìŽàÜžÈflnflÏ@bĆjč•bfly@žáØžîÜflÇ﴾) مـن عـىل الـسامء, : , أي)١٧،  ١٦:امللـك

َـالرمحن ع﴿أأمنتم من عىل السامء,  َ ُْ َىل العرش استوىَّ ََـ ْـ ِْ ْ  اآليـات ]٥:طـه[﴾َ
كلهــا تلتقــي بعــضها مــع بعــض, بمعنــى إثبــات العلــو هللا عــز وجــل عــىل ســائر 
ًخلقه, فاهللا عز وجل عىل اخللق مجيعا لـيس هـذا وذاك مـن األمثلـة تـأويال  ً
إنام هو الفهم العريب السليم قبل أن تدخله العجمة, وقبل أن يتـسلط عليـه 

  .علم الكالم
  ) ٠٠: ٢٤: ٥٤/ ٥٢٩" ( والنوراهلدى "
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z٣٨x א 
بأهنــا معيــة : معيــة اهللا عــز وجــل يف ًبلغنــا أيــضا يعنــي أنــا كنــت ســمعت وقــرأت لــك: ســؤال

بأن معية : أن الشيخ يقول: أثناء زيارتنا لألردن التقينا مع أحد اإلخوة فأخربنا يف بعلمه, ولكن
ًا القول هـو قـول ابـن تيميـة أيـضا, فـام أدري يـا شـيخ بأن هذ: اهللا هي معية ذاتية حقيقية, ويقول

 ...يعني حبذا لو 
 أي مكان املعية ذاتية? يف :الشيخ
  .. هو يقول بأهنا يعني:مداخلة
  , معية ذاتية?)٤٦:طه(﴾ôfl‰cflë@ŽÉflàžc@bflàØflÈflß@ïčäŞãg﴿: ً يعني مثال:الشيخ
  . أي نعم:مداخلة
ملتقــني معيــة ذاتيــة ال كيفيــة هلــا,  ال, نحــن مــا نقــول هــذا, اهللا مــع ا:الــشيخ
بعـــــض املـــــواطن ويف بعـــــض النـــــصوص تكـــــون إمـــــا معيـــــة علـــــم  يف لكـــــن

ïčäŞãg@﴿: واطالع, وإما معية إعانة ونرص, فليست معية ذاتيـة, مثـل هـذه اآليـة
@@ôfl‰cflë@ŽÉflàžc@bflàØflÈflß﴾)٤٦:طه(كـذلك مـثال ,ً :﴿@@@bfläčäŽîžÇdči@ÙŞãhÏ﴾) هـذه )٤٨:الطـور ,

, إنـــام املعيـــة املطلقـــة تبقـــى عـــىل إطالقهـــا مـــع نفـــي املامثلـــة ليـــست ذاتيـــة
كــــل  يف والتــــشبيه وإيكــــال أمــــر الكيفيــــة إىل اهللا عــــز وجــــل كــــام هــــو الــــشأن

  .)٥:طه(﴾ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa﴿: الصفات, ومنها صفة
ًفالظاهر بلغك مطلقا, وليس مطلقا إنام هو مقيد ً.  

  )٠٠: ١٧: ٠٦/ ٧٢٤" /اهلدى والنور"



@lbnØ!@íÝÉÜa@¶bÉm@ 
 ١٣٣ 

z٣٩x אא 
 أنـه هـذه الكـرة األرضـية إذا فرضـنا :فيقـول.. العقيـدة يف ً سـؤاال)همبعض(يسأل :سؤال
الطـرف األسـفل, فالرجـل األعـىل  يف الطرف األعىل, بالنسبة لنا, ورجل آخر يف بأن رجل

ن الرفع باليدين إىل جهة العلو,  اهللا تبارك وتعاىل, ويكوَنِإذا رفع يديه إىل السامء فإنه يسأل م
فهل ممكن توضح لنا ,تصورنا فيكون يرفع يديه إىل حتت يف األسفل يف وأما الرجل الذي

 هذا?
كــل مــن كــان عــىل ســطح األرض فهــو يرفــع يديــه إىل ; هــذا خطأ− :الــشيخ

السامء إىل العلو, أنت اليل عم حتكيه خطأ من الناحية الفلكية وخطأ من 
ًثم أخذ الشيخ يصور شيئا للسائل ليبني له املقصود[ الناحية الرشعية ُ ِّ َ ُ.[  

  )٠٠: ٠٨: ٤٢ /٤١" ( اهلدى والنور"
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z٤٠x אא 
אصWAא@ 

   مـــسجدنا يف ص اهللا رســـول أتانـــا قـــال عنـــه اهللا ريض اهللا عبـــد بـــن جـــابر عـــن
   بـــالعرجون هـــاَّفحت عليهـــا فأقبـــل نخامـــة املـــسجد قبلـــة يف فـــرأى عرجـــون يـــده ويف
 :قال ثم

ــبِق اهللا فــإن يــصيل قــام إذا أحــدكم إن عنــه اهللا يعــرض أن حيــب أيكــم«   َلَ
 حتــت يــساره عــن وليبــصقن ,يمينــه عــن وال وجهــه َلَــبِق يبــصقن فــال ,وجهــه
 ثم فيه عىل ووضعه هكذا بثوبه فليتفل بادرة به عجلت فإن ,اليرسى رجله
  .احلديث »... دلكه

 .)حصحي(
  ]:قال اإلمام[

فــــــــإن اهللا قبــــــــل «: هــــــــذا احلــــــــديث يف اعلــــــــم أن قولــــــــه): فائــــــــدة هامــــــــة (
 يف فــــــإن اهللا عــــــز وجــــــل بــــــني أيــــــديكم«.].اآلخــــــر[ويف احلــــــديث .»وجهــــــه

فــــوق خملوقاتـــه كلهــــا كــــام ,  ال ينــــايف كونـــه تعــــاىل عــــىل عرشـــه»صـــالتكم
وآثـــار الـــصحابة والـــسلف الـــصالح , تـــواترت فيـــه نـــصوص الكتـــاب والـــسنة

فإنــه تعــاىل مــع ذلــك واســع حمــيط , ورزقنــا اإلقتــداء هبــم, هللا عــنهمريض ا
ه حيـــثام توجـــه العبـــد فإنـــه مـــستقبل وجـــه اهللا عـــز , بالعـــامل كلـــه ـــوقـــد أخـــرب أن ّ



@lbnØ!@íÝÉÜa@¶bÉm@ 
 ١٣٥ 

فــإن كــل خــط خيــرج مــن , بــل هــذا شــأن خملوقــه املحــيط بــام دونــه, وجــل
وإذا كـان عـايل , فإنـه يـستقبل وجـه املحـيط ويواجهـه, املركز إىل املحـيط

قـــــات يـــــستقبله ســـــافلها املحـــــاط هبـــــا بوجهـــــه مـــــن مجيـــــع اجلهـــــات املخلو
اط ُـوهو حمـيط وال حي, فكيف بشأن من هو بكل يشء حميط, واجلوانب

كتـــــب شـــــيخ اإلســـــالم ابـــــن تيميـــــة; كاحلمويـــــة  يف بـــــه? وراجـــــع بـــــسط هـــــذا
− ٢١٣ص (عبـــد العزيـــز بـــن فيـــاض والواســـطية ورشحهـــا للـــشيخ زيـــد بـــن 

  .رمحه اهللا) ٢٠١
  ).١/١٦٩" (غيب والترهيبالتعليق على التر"
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z٤١x صWAא
א@

א؟ 
إن «: صعـــن ابـــن عمـــر ريض اهللا عـــنهام حـــديث متفـــق عليـــه, أن رســـول اهللا : الـــسائل

َأحدكم إذا قام يصيل فال يبصق قبل وجهه فإن اهللا قبل وجهه َ فإن " ما هو املفهوم الصحيح »ِ
 هل احلديث مطلق كام جاء?:  يعني"اهللا قبل وجهه
   من حيث ماذا?:الشيخ
  ?.. من حيث العقيدة, إيش املفهوم الصحيح:مداخلة
   لـيس )٥:طـه (﴾ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@@@@@﴿:  املفهوم الـصحيح:الشيخ

  .هناك فرق
  )٠١:٠٣:١٨ /٣" (- األثر–فتاوى جدة (
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z٤٢x WAא
אאאKKK

@ 
ُهــو األول واآلخــر  ﴿:تفــسريه لــسورة احلديــد عنــد قولــه تعــاىل يف ذكــر ابــن كثــري :الــسـائل ِ َ ْ َْ َّ َُ َ ُ

ُوالظاهر والباطن َ َ َِ ْ ُ ِ ن أيب هريـرة ريض ذكر ابن كثري حديث من رواية الرتمـذي عـ )٣: احلديد (﴾َّ
يـتم َّوالـذي نفـس حممـد بيـده لـو أنكـم دل «:هناية حديث طويـل يف  قالصاهللا عنه أن النبي 

 احلديث? ما صحة هذا» ًحبال إىل األرض السفىل هلبط عىل اهللا ثم قرأ هو األول واآلخر
هـــذا حـــديث ضـــعيف ألنـــه مـــن روايـــة احلـــسن البـــرصي عـــن أيب  :الـــشيخ

ترمجــة احلــسن البــرصي هــل ســمع  يف ديثهريــرة وقــد اختلــف علــامء احلــ
ســــامعه مــــن ســــمرة بــــن  يف ًمــــن أيب هريــــرة أم ال,كــــام أهنــــم اختلفــــوا كثــــريا

 والصحيح أن سمرة قد سـمع منـه احلـسن بعـض األحاديـث ومنهـا ,جندب
ولكـن كـون احلـسن البـرصي  ,)١(»بعقيقتـهكل غالم مـرهتن «حديث العقيقة 

 رواه عن سمرة حممـول عـىل ما َّسمع من سمرة بن جندب ال يعني أن كل
ً ذلـــك ألن احلـــسن البـــرصي مـــع جاللـــة قـــدره قـــد كـــان موصـــوفا ;تـــصالاال

قبــول حديثــه  يف بالتــدليس, وبنــاء عــىل ذلــك يتوقــف بعــض أهــل احلــديث
ن, فيقولــــون إذا رصح بالــــسامع مــــن ســــمرة فحديثــــه صــــحيح, وإذا َعــــنعُامل

                                                 
 ).٣١٦٥رقم ("صحيح سنن ابن ماجه" )١(
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ألن ســامعه عـنعن وقفنــا عــن قبــول حديثــه, فكــذلك مــا رواه عــن أيب هريــرة 
ا ــعــن أيب هريــرة لــيس ثابت  يف قــوة ســامعه مــن ســمرة, ومــع ذلــك فيقــال يف ً

ا روايتــه عــن ســمرة إن رصح بالــسامع  يف ًــروايتــه عــن أيب هريــرة مــا قيــل آنف
ُعن أيب هريرة وهذا نادر جدا جدا قبـل حديثـه, وإال مل ي ُ ً  ألننـا نخـشى ;قبـلً

ك مـــــن أن يكـــــون رواه عـــــن شـــــخص هـــــو جمهـــــول أو ضـــــعيف أو نحـــــو ذلـــــ
خالصــة القــول أن هــذا احلــديث الــذي رواه الرتمــذي وذكــره .حــتامالتاال

ابــن كثــري مــن روايتــه هــو حــديث ال تقــوم بــه حجــة هلــذه العلــة وربــام يكــون 
ا مـــن ذلـــك فحـــسبكم عنعنـــة  ًـــهنـــاك فيـــه علـــة أخـــرى لكـــن اآلن لـــست متيقن

  .احلسن عن سمرة هذا هو اجلواب
  )٠٠: ٤٢/١٦b ("- األثر– فتاوى جدة"
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z٤٣x א 
 أن إثبات الفوقية يستلزم التشبيه: الشبهة األوىل
 .أنه يستلزم إثبات اجلهة هللا تعاىل: الشبهة الثانية
  .أنه يستلزم إثبات املكان هللا تعاىل: الشبهة الثالثة

  ]:قال اإلمام[
  ه ِّ أنه مشبلقد اشتهر عند اخللف نسبة كل من يثبت الفوقية هللا تعاىل إىل

م, أو إىل أنه ينسب هللا اجلهة واملكان, فهذه ثالثة أمـور ال بـد مـن ِّأو جمس
  .إزالة الشبه عنها
 : التشبيه: الشبهة األوىل

يمكــن أخــذ اإلجابــة عــن هــذه الــشبهة ممــا تقــدم مــن النقــول عــن األئمــة 
  :نصوص الكتاب اآلتية أذكر اآلن بعضها يف ومما سنراه

ه اهللا بخلقه فقد كفر, ومن أنكـر َّبَمن ش: د احلافظ قال نعيم بن محا−  ١
  .ً تشبيهاُما وصف به نفسه فقد كفر, وليس ما وصف به نفسه وال رسوله

يـد مثـل يـدي, : إنـام يكـون التـشبيه إذا قـال:  قال إسـحاق بـن راهويـه−  ٢
يـد وسـمع وبـرص : أو سمع كـسمعي, فهـذا تـشبيه, وأمـا إذا قـال كـام قـال اهللا

îÛ@﴿: ًمثــل فهــذا ال يكــون تــشبيها قــال تعــاىل:  وال يقــولكيــف: فــال يقــول
–jÛa@ÉîàÛa@ìçë@õï‘@éÜrà×﴾.  
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ولــــو كــــان إثبــــات الفوقيــــة هللا تعــــاىل معنــــاه التــــشبيه لكــــان كــــل مــــن أثبــــت 
ًالصفات األخرى هللا تعاىل ككونـه قـديرا سـميعا بـصريا مشبها أيـضا, وهـذا  ً ً ًِّ َ ُـ

ً أهـل الـسنة واجلامعـة, خالفـا ما ال يقول بـه مـسلم ممـن ينتـسبون اليـوم إىل
 " منهـاج الـسنة " يف ات الصفات واملعتزلة وغريهم قال شيخ اإلسالمَفُلن
)٢/٧٥ :(  

 فاملعتزلـــة واجلهميـــة ونحـــوهم مـــن نفـــات الـــصفات جيعلـــون كـــل مـــن "
ًأثبتها جمسام مـشبها, ومـن هـؤالء مـن يعـد مـن املجـسمة واملـشبهة األئمـة  ً

د وأصـــحاهبم, كـــام ذكـــر ذلـــك أبـــو املـــشهورين كاملـــك والـــشافعي وأمحـــ
  . وغريه"الزينة "حاتم صاحب كتاب 

ـــوش بهة هـــؤالء أن األئمـــة املـــشهورين كلهـــم يثبتـــون الـــصفات هللا تعـــاىل ُ
 يف رىُإن اهللا ي": , ويقولون"إن القرآن كالم اهللا ليس بمخلوق": ويقولون

  ."اآلخرة 
  هم هذا مذهب الصحابة والتابعني هلم بإحسان من أهل البيت وغري

  ): ٨٠ص(ثم قال 
 واملقصود هنـا أن أهـل الـسنة متفقـون عـىل أن اهللا لـيس كمثلـه يشء ال"
كــالم النــاس  يف أفعالــه, ولكــن لفــظ التــشبيه يف صــفاته وال يف ذاتــه واليف 

لفــظ جممــل, فــإن أراد بنفــي التــشبيه مــا نفــاه القــرآن ودل عليــه العقــل فهــذا 
يشء  يف ن املخلوقـاتحـق; فـإن خـصائص الـرب تعـاىل ال يامثلـه يشء مـ

, وإن أراد بالتشبيه أنه ال يثبت هللا يشء من الصفات فـال يقـال ..من صفاته 
له علم وال قدرة وال حيـاة; ألن العبـد موصـوف هبـذه الـصفات فيلـزم أن ال 
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كالمه  يف حي عليم قدير; ألن العبد يسمى هبذه األسامء وكذلك: يقال له
افقــون أهــل الــسنة عــىل أن اهللا وســمعه وبــرصه ورؤيتــه وغــري ذلــك, وهــم يو
موجـود حـي علـيم قـادر, وال : موجود حي علـيم قـادر, واملخلـوق يقـال لـه

  ."هذا تشبيه جيب نفيه : يقال
  :اجلهة: الشبهة الثانية

 "قد يراد بـ ): ٤٥ص  (" التدمرية " يف واجلواب عنها ما قاله ابن تيمية
ـــ ً يشء موجــود غــري اهللا فيكــون خملوقــا, كــام إ"اجلهــة   " اجلهــة "ذا أريــد ب

نفــس العــرش أو نفــس الــساموات, وقــد يــراد بــه مــا لــيس بموجــود غــري اهللا 
النص إثبات  يف تعاىل كام إذا أريد باجلهة ما فوق العامل, ومعلوم أنه ليس

لفظ اجلهة وال نفيه, كام فيه إثبات العلو واالستواء والفوفية والعروج إليه 
ــلُونحــو ذلــك, وقــد ع ــ مــا ثَّ أنَمِ  موجــود إال اخلــالق واملخلــوق, واخلــالق َّمَ

 يف خملوقاته يشء مـن ذاتـه, وال يف سبحانه وتعاىل مباين للمخلوق ليس
   .ذاته يشء من خملوقاته

أتريــد باجلهـــة أهنــا يشء موجــود خملــوق? فــاهللا لـــيس : فيقــال ملــن نفــى
املخلوقـــات, أم تريـــد باجلهـــة مـــا وراء العـــامل? فـــال ريـــب أن اهللا  يف ًداخـــال

أتريـد بـذلك أن اهللا فـوق : جهـة يف اهللا: ق العامل, وكذلك يقـال ملـن قـالفو
يشء من املخلوقات?فإن أردت األول  يف العامل, أو تريد به أن اهللا داخل

  ."فهو حق وإن أردت الثاين فهو باطل
الكتــــاب والــــسنة, وعليــــه فــــال  يف ومنــــه يتبــــني أن لفظــــة اجلهــــة غــــري وارد

كــــل مــــن اإلثبــــات والنفــــي مــــا تقــــدم مــــن  يف نينبغــــي إثباهتــــا وال نفيهــــا; أل
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إثبــات اجلهــة إال إفــساح املجــال للمخــالف أن  يف املحــذور, ولــو مل يكــن
  .ينسب إىل متبني العلو ما ال يقولون به لكفى 

ًوكــذلك ال ينبغــي نفــي اجلهــة تومهــا مــن أن إثبــات العلــو هللا تعــاىل يلــزم 
فـــي األدلـــة القاطعـــة ذلـــك حمـــاذير عديــدة منهـــا ن يف منــه إثبـــات اجلهـــة; ألن

عىل العلو له تعاىل, ومنها نفي رؤية املؤمنني لرهبم عز وجـل يـوم القيامـة 
 " منهاجـه " يف فرصح بنفيها املعتزلة والـشيعة وعلـل ابـن املطهـر الـشيعي

ــــه لــــيس": النفــــي املــــذكور بقولــــه  وأمــــا األشــــاعرة أو عــــىل "جهــــة  يف  ألن
  إنــه يــرى ال": وا حــني قــالوااألصــح متــأخروهم الــذين أثبتــوا الرؤيــة فتناقــض

  ): ٢/٢٥٢ (" منهاج السنة " يف  يعنون العلو قال شيخ اإلسالم"جهة يف 
إن قــــول هــــؤالء :  ومجهــــور النــــاس مــــن مثبتــــة الرؤيــــة ونفاهتــــا يقولــــون"

الكـالم, وهلـذا يـذكر أبـو عبـد اهللا  يف معلوم الفساد برضورة العقل كقـوهلم
الكـــالم والرؤيـــة أحـــد مـــن طوائـــف مـــسألة  يف الـــرازي أنـــه ال يقـــول بقـــوهلم

  ."املسلمني
ثم أخذ يرد عىل النفاة من املعتزلة والشيعة بكالم رصني متني فراجعـه 

اجلهة أنه إن أريد به أمـر وجـودي غـري اهللا كـان  يف ومجلة القول فإنه نفيس
ًخملوقــــــا, واهللا تعــــــاىل فــــــوق خلقــــــه ال حيــــــرصه وال حيــــــيط بــــــه يشء مــــــن 

الكتــاب عــن مجــع  يف ملخلوقــات كــام ســيأيتاملخلوقــات, فإنــه بــائن مــن ا
  .من األئمة

 أمـر عـدمي وهـو مـا فـوق العـامل فلـيس هنـاك إال اهللا "اجلهـة"وإن أريد بـ 
  .وحده
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كــالم املثبتــني للعلــو, والنــاقلني عــن  يف وهــذا املعنــى األخــري هــو املــراد
آخـر الكتـاب  يف نقل القرطبي عـنهم يف السلف إثبات اجلهة هللا تعاىل كام

  ): ٦٦ص  (" الكشف عن مناهج األدلة " يف  ابن رشدوقال.
وأمـــا هـــذه الـــصفة مل يـــزل أهـــل الـــرشيعة مـــن أول : "اجلهـــة  يف  القـــول"

األمر يثبتوهنا هللا سبحانه حتى نفتها املعتزلة, ثم تبعهم عىل نفيها متأخروا 
األشــعرية كــأيب املعــايل ومــن اقتــدى بقولــه, وظــواهر الــرشع كلهــا تقتــيض 

) ثــم ذكــر بعــض اآليــات املعروفــة ثــم قــال: (مثــل قولــه تعــاىلإثبــات اجلهــة 
ًإىل غري ذلك من اآليات التي إن سلط التأويل عليها عاد الرشع كله مؤوال 
وإن قيــل فيهــا إهنــا مــن املتــشاهبات عــاد الــرشع كلــه متــشاهبا; ألن الــرشائع 

َالــــسامء وأن منـــه تنــــزل املالئكـــة بــــالوحي إىل  يف كلهـــا متفقــــة عـــىل أن اهللا
  ...) .لنبيني ا

 املكان : الشبهة الثالثة
 يــسهل عليــك فهــم " اجلهــة "وإذا عرفــت اجلــواب عــن الــشبهة الــسابقة 

  : اجلواب عن هذه الشبهة وهو أن يقال
إمـــا أن يـــراد باملكـــان أمـــر وجـــودي وهـــو الـــذي يتبـــادر ألذهـــان مجـــاهري 

: اجلوابفـ.الناس اليوم, ويتومهون أنه املراد بإثباتنا هللا تعاىل صفة العلـو 
مكــــان هبــــذا االعتبــــار فهــــو تعــــاىل ال  يف أن اهللا تعــــاىل منــــزه عــــن أن يكــــون

حتـــوزه املخلوقـــات; إذ هـــو أعظـــم وأكـــرب, بـــل قـــد وســـع كرســـيه الـــسموات 
ومــا قــدر اهللا حــق قــدره واألرض مجيعــا قبــضته : [واألرض وقــد قــال تعــاىل

 " الــــــصحيحني " يف وثبــــــت] يــــــوم القيامــــــة والــــــساموات مطويــــــات بيمينــــــه
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يقــبض اهللا بــاألرض ويطــوي الــساموات «:أنــه قــال صمهــا عــن النبــي وغري
  .»أنا امللك أين ملوك األرض?: بيمينه ثم يقول

وأمـــا أن يـــراد باملكـــان أمـــر عـــدمي وهـــو مـــا وراء العـــامل مـــن العلـــو فـــاهللا 
مكـــان بـــاملعنى الوجـــودي كـــام كـــان قبـــل أن  يف  ولـــيس,تعــاىل فـــوق العـــامل
  .خيلق املخلوقات
رأت عـن أحـد األئمـة والعلـامء نـسبة املكـان إليـه تعـاىل فإذا سمعت أوق

فاعلم أن املراد به معناه العدمي, يريدون به إثبـات صـفة العلـو لـه تعـاىل, .
والـــرد عـــىل اجلهميـــة واملعطلـــة الـــذين نفـــوا عنـــه ســـبحانه هـــذه الـــصفة ثـــم 

 يف كــــل مكــــان بمعنــــاه الوجــــودي, قــــال العالمــــة ابــــن القــــيم يف زعمــــوا أنــــه
 توضــيح " املطبوعــة مــع رشحهــا −  ٤٤٧ −  ٢/٤٤٦ ("ونيــة  الن"قــصيدته 

  :"املقاصد 
ــه يشء ــا فوق ــاهر م ــرب ظ ـــــان واهللا أك ـــــم ش ـــــأن اهللا أعظ  وش
 واألرض والكـــريس ذا األركـــان واهللا أكــرب عرشــه وســع الــسام
 ق الـــسبع واألرضـــني بالربهـــان وكذلك الكريس قـد وسـع الطبـا
ـــريس ـــرش والك ـــوق الع ــى  واهللا ف ــسانال ختف ــواطر اإلن ــه خ  علي

  ربنـــا حقـــا بكـــل مكـــان:لـــوا مكـــان إذ تقـــو يفال حتـــرصوه
ــه ــن عرش ــم ع ــوه بجهلك ــــرصمتوه نزمهت ــــان يف وح ــــان ث  مك

 فينـــا وال هـــو خـــارج األكـــوان  ال داخـــل:ال تعـــدموه بقـــولكم
 وبــدت ملــن كانــت لــه عينــان اهللا أكــــرب هتكــــت أســــتاركم
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ــرانِم  وعــنٍهَبَواهللا أكــرب جــل عــن شــ ــل ذي كف ــن تعطي ــل وع  ث
ًإذا أحطت علام بكل ما سبق استطعت بإذن اهللا تعاىل أن تفهم بيرس من 
اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة واآلثــار الــسلفية التــي ســاقها املؤلــف 

 أن املراد منها إنام " خمترصه "هذا الكتاب الذي بني يديك  يف رمحه اهللا
 تعاىل, أال وهـو علـوه سـبحانه عـىل خلقـه, هو معنى معروف ثابت الئق به

جهــة  يف واسـتواؤه عــىل عرشــه, عـىل مــا يليــق بعظمتـه, وأنــه مــع ذلـك لــيس
وال مكــان; إذ هــو خــالق كــل يشء, ومنــه اجلهــة واملكــان, وهــو الغنــي عــن 
العاملني, وأن من فرسها باملعنى السلبي فال حمذور منه, إال أنه مـع ذلـك 

 يف املكــــان وال إثبــــاهتام لعــــدم ورودمهــــاال ينبغــــي إطــــالق لفــــظ اجلهــــة و
ًالكتـــــاب والـــــسنة, فمـــــن نـــــسبهام إىل اهللا فهـــــو خمطـــــئ لفظـــــأ إن أراد هبـــــام 
ًاإلشــارة إىل إثبــات صــفة العلــو لــه تعــاىل, وإال فهــو خمطــئ معنــى أيــضا إن 

  .مكان وجودي أو تشبيهه تعاىل بخلقه يف أراد به حرصه تعاىل
ال مع بيان املراد مـنهام; ألنـه قـد ًوكذلك ال جيوز نفي معنامها إطالقا إ

يكــون املوافــق للكتــاب والــسنة; ألننــا نعلــم باملــشاهدة أن النفــاة هلــام إنــام 
يعنــون هبــام نفــي صــفة العلــو هللا تعــاىل مــن جهــة ونــسبة التجــسيم والتــشبيه 

تعليقاتـه يدنـدن دائـام حـول ذلـك  يف للمؤمنني هبـا, ولـذلك تـرى الكـوثري
 يف  شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القـيمبل يلهج بنسبة التجسيم إىل

 مـواطن منـه قـال يف " فرقان القرآن "كل مناسبة ثم تابعه عىل ذلك مؤلف 
ÝÜší@åßë@@@﴿أن ابن تيمية شيخ إسالم أهل التجسيم ) ٦١ص (أحدها يف 

…bç@åß@éÛ@bàÏ@a﴾.   
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َواهتــام أهــل البــدع وأعــداء الــسنن أهــل احلــديث بمثــل هــذه الــتهم قــديم 
بعـض مـسائل التوحيـد والـصفات اإلهليـة,  يف نذ أن نـشب اخلـالف بيـنهمم

  : ترمجة اإلمام أيب حاتم الرازي رمحه اهللا تعاىل قوله يف وسرتى
ُّأهـل األثـر وعالمـة اجلهميـة أن يسموا  يف  وعالمة أهـل البـدع الوقيعـة" َ ُـ

, أن يسموا أهل الـسنة جمـربة) املعتزلة(أهل السنة مشبهة وعالمة القدرية 
  ."وعالمة الزنادقة أن يسموا أهل األثر حشوية 

وإن افــرتاءهم عــىل شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة أنــه قــال بعــد أن روى قولــه 
كنــــزويل هــــذا, معــــروف وقــــد بــــني » ...ينــــزل اهللا إىل الــــسامء الــــدنيا « :ص

بعض أعداد  يف اإلجازة الشيخ راغب الطباخ يف بطالن هذه الفرية شيخي
دمــشق ثــم صــديقنا العالمــة األســتاذ الــشيخ حممــد جملــة املجمــع العلمــي ب

  ." ترمجة شيخ اإلسالم ابن تيمية "كتابه  يف هبجة البيطار
ومــن أســوأ مــا افــرتاه بعــضهم عــىل اإلمــام شــيخ اإلســالم أيب إســامعيل 

 تــــذكرة "ترمجتــــه مــــن  يف اهلــــروي األنــــصاري مــــا ذكــــره احلــــافظ املؤلــــف
   ):٣/٣٥٨( "احلفاظ 

بعض قدماته اجتمع مشايخ  يف )هراة( أرسالن  ملا قدم السلطان ألب"
ورد : البلـــد ورؤســـاؤه, ودخلـــوا عـــىل أيب إســـامعيل وســـلموا عليـــه وقـــالوا

السلطان ونحن عـىل عـزم أن نخـرج ونـسلم عليـه, فأحببنـا أن نبـدأ بالـسالم 
ًعليك, وكانوا قد تواطـؤوا عـىل أن محلـوا معهـم صـنام مـن نحـاس صـغريا  ً

دة الـــشيخ, وخرجـــوا وقـــام إىل خلوتـــه املحـــراب حتـــت ســـجا يف وجعلـــوه
 يف ودخلوا إىل السلطان واستغاثوا من األنصاري; ألنـه جمـسم وأنـه يـرتك
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وإن بعـــث الـــسلطان جيـــده, (!) ًحمرابـــه صـــنام يـــزعم أن اهللا عـــىل صـــورته 
ًفعظــــم ذلــــك عــــىل الــــسلطان وبعــــث غالمــــا ومعــــه مجاعــــة فــــدخلوا الــــدار 

 بالصنم, فبعث الـسلطان وقصدوا املحراب فأخذوا الصنم, ورجع الغالم
مـــن أحـــرض األنـــصاري فـــأتى فـــرأى الـــصنم والعلـــامء والـــسلطان قـــد اشـــتد 

هـذا صـنم يعمـل مـن الـصفر شـبهة : مـا هـذا? قـال: فقال الـسلطان لـه.غضبه 
إن هـــؤالء : فعـــم تـــسألني? قـــال: قـــال.لـــست عـــن هـــذا أســـألك : قـــال.اللعبـــة 

فقـال األنـصاري يزعمون أنك تعبد هـذا, وأنـك تقـول إن اهللا عـىل صـورته, 
قلــب  يف فوقــع ." ســبحانك هــذا هبتــان عظــيم ": بــصولة وصــوت جهــوري

ًالـــسلطان أهنـــم كـــذبوا عليـــه, فـــأمر بـــه فـــأخرج إىل داره مكرمـــا, وقـــال هلـــم 
بليــــة مــــن  يف يــــد هــــذا الرجــــل يف نحــــن:  فقــــالوا−  وهــــددهم − اصــــدقوين 

: لعلـــه(اســـتيالئه علينـــا بالعامـــة فأردنـــا أن نقطـــع رشه عنـــا, فـــأمر هبـــم ووكـــل 
  ." بكل واحد منهم وصادرهم IQH)فكل

ًوختامــا أنقــل إىل القــراء الكــرام فــصال نافعــا مــن كــالم اإلمــام أيب حممــد  ً
تقريب هذه املسألة إىل  يف " اإلستواء والفوقية "آخر رسالة  يف اجلويني

   :األفهام بمعنى من علم اهليئة والفلك ملن عرفه قال
اقتضته اهلندسة, وحكمهـا صـحيح  ال ريب أن أهل العلم حكموا بام "

جـوف العـامل العلـوي,  يف فيـه بـأن األرض IRHألنه بربهـان ال يكـابر احلـسن
جــــوف بطيخــــة والــــسامء  يف وســــط الــــسامء كبطيخــــة, يف وأن كــــرة األرض

                                                 
 .َّنكل: , ولعل صواهباكذا) ١(

 .احلس:  كذا ولعل صواهبا)٢(
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حميطـــة هبـــا مـــن مجيـــع جوانبهـــا, وأن ســـفل العـــامل هـــو جـــوف كـــرة األرض 
ًيــسمى حتتــا, بــل ال وهــو املركــز وهــو منتهــى الــسفل والتحــت ومــا دونــه ال 

ًيكــون حتتــا ويكــون فوقــا بحيــث لــو فرضــنا خــرق املركــز وهــو ســفل العــامل  ً
إىل تلك اجلهة; لكان اخلرق إىل جهة فوق, ولو نفذ اخلـرق جهـة الـسامء 

  .IQHمن تلك اجلهة األخرى لصعد إىل جهة فوق
ًوبرهـــان ذلـــك أنـــا لـــو فرضـــا مـــسافرا ســـافر عـــىل كـــرة األرض مـــن جهـــة 

ًة املغــرب وامتــد مــسافرا, ملــشى مــسافرا عــىل الكــرة إىل املــرشق إىل جهــ ً
ســفره  يف حيــث ابتــدأ بالــسري وقطــع الكــرة ممــا يــراه النــاظر أســفل منــه, وهــو

هـــذا مل يـــربح األرض حتتـــه والـــسامء فوقـــه, فالـــسامء التـــي يـــشهدها احلـــس 
ــــــسامء فــــــوق األرض  حتــــــت األرض هــــــي فــــــوق األرض ال حتتهــــــا; ألن ال

 كانـــت فـــوق األرض مـــن أي جهـــة فرضـــتها بالـــذات فكيـــف كانـــت الـــسامء
  : قال.

 وإذا كان هذا جسم وهو السامء علوهـا عـىل األرض بالـذات, فكيـف "
﴿سـبح : من ليس كمثله يشء وعلوه عىل كل يشء بالذات كام قال تعاىل

القــرآن املجيــد ذكــر الفوقيــة ﴿خيــافون  يف اســم ربــك األعــىل﴾ وقــد تكــرر
ه وعلــوه عــىل كــل يشء ذايت لــه, ألن فوقيتــه ســبحان...رهبــم مــن فــوقهم﴾ 

فهــو العــيل بالــذات, والعلــو صــفته الالئقــة بــه, كــام أن الــسفول والرســوب 
واالنحطـــــاط ذايت لألكـــــوان عـــــن رتبـــــة ربوبيتـــــه وعظمتـــــه وعلـــــوه, والعلـــــو 
ٌّوالــــسفول حــــد بــــني اخلــــالق واملخلــــوق يتميــــز بــــه عنــــه هــــو ســــبحانه عــــيل 

                                                 
 ].منه.[" العرشية "الرسالة  يف وقد ذكر نحو هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية: قلت) ١(
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 مــستقل عنــه بالــذات, بالــذات, وهــو كــام كــان قبــل خلــق األكــوان ومــا ســواه
وهــو ســبحانه العــيل عــىل عرشــه, يــدبر األمــر مــن الــسامء إىل األرض, ثــم 
يعــرج األمــر إليــه, فيحيــي هــذا, ويميــت هــذا, ويمــرض هــذا, ويــشفي هــذا, 
ويعز هذا, ويذل هذا, وهو احلي القيوم القائم بنفـسه, وكـل يشء قـائم بـه, 

ها باإلنكار, وافتقـر إىل ًفرحم اهللا عبدا وصلت إليه هذه الرسالة ومل يعاجل
 يف النهـــار, وتأمـــل النـــصوص] وأطـــراف[كـــشف احلـــق آنـــاء الليـــل  يف ربـــه

َالــصفات, وفكر بعقلــه ــ َّ نزوهلــا,ويف املعنــى الــذي نزلــت لــه, ومــا الــذي  يف َ
أريد بعلمها مـن املخلوقـات? ومـن فـتح اهللا قلبـه عـرف أنـه لـيس املـراد إال 

ا, وإثباهتـا لـه بحقائقهـا وأعياهنـا, معرفة الرب تعاىل هبـا, والتوجـه إليـه منهـ
كام يليق بجالله وعظمته, بال تأويل, وال تعطيل, وال تكييف, وال متثيـل, 
وال مجود, وال وقوف, ويف ذلك بالغ ملن تدبر, وكفايـة ملـن استبـرص إن 

   ."شاء اهللا تعاىل 
ًوقال رمحه اهللا تعاىل وأثابه خريا مبينا أثر هذه العقيدة قلب املؤمن  يف ً

  : هبا
ٍ العبـــد إذا أيقـــن أن اهللا فـــوق الـــسامء, عـــال عـــىل عرشـــه بـــال حـــرص وال "

صــالته  يف قدمــه; صــار لقلبــه قبلــة يف صــفاته كــام كــان يف كيفيــة, وأنــه اآلن
وتوجهــه ودعائــه, ومــن ال يعــرف ربــه بأنــه فــوق ســامواته عــىل عرشــه, فإنــه 

قدمـه ًيبقى ضائعا ال يعرف وجهـة معبـوده, لكـن لـو عـرف بـسمعه وبـرصه و
معرفـــة ناقـــصة بخـــالف مـــن عـــرف أن إهلـــه الـــذي ] اإليقـــان[وتلـــك بـــال هـــذا 

ــــده فــــوق األشــــياء, فــــإذا دخــــل ــــه إىل جهــــة  يف يعب الــــصالة وكــــرب توجــــه قلب
قدمه وأزليته,  يف ًالعرش, منزها ربه تعاىل عن احلرص, مفردا له كام أفرده
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 إىل ربنــاًعاملــا أن هــذه اجلهــات مــن حــدودنا ولوازمنــا وال يمكننــا اإلشــارة 
إشـارته إىل  يف قدمه وأزليته إال هبا; ألنا حمدثون, واملحـدث ال بـد لـهيف 

جهــة, فتقــع تلــك اإلشــارة إىل ربــه كــام يليــق بعظمتــه, ال كــام يتــوهم هــو مــن 
علـــوه قريـــب مـــن خلقـــه, هـــو معهـــم بعلمـــه وســـمعه  يف نفـــسه, ويعتقـــد أنـــه

العرش, ومتى وبرصه, وإحاطته وقدرته ومشيئته, وذاته فوق األشياء فوق 
الــصالة أو التوجــه أرشق قلبــه واســتنار, وأضــاء بــأنوار  يف شــعر قلبــه بــذلك

املعرفــــة واإليــــامن, وعكــــسته أشــــعة العظمــــة عــــىل عقلــــه وروحــــه ونفــــسه, 
فانــــرشح لــــذلك صــــدره, وقــــوي إيامنــــه, ونــــزه ربــــه عــــن صــــفات خلقــــه مــــن 
ًاحلـــــرص واحللـــــول, وذاق حينـــــذاك شـــــيئا مـــــن أذواق الـــــسابقني املقـــــربني, 

 راعيـة الغـنم أعلـم IQHالف من ال يعرف وجهـة معبـوده, وتكـون اجلاريـةبخ
 تأيت " يف " عرفته بأنه عىل السامء فإن "يف السامء ": باهللا منه فإهنا قالت

 فمــن تكــون الراعيــة أعلــم بــاهللا منــه لكونــه ال يعــرف وجهــة " عــىل "بمعنــى 
  .ة واإليامنمعبوده; فإنه ال يزال مظلم القلب, ال يستنري بأنوار املعرف

ومن أنكر هذا القول فليؤمن بـه, وليجـرب, ولينظـر إىل مـواله مـن فـوق 
ًعرشــه بقلبــه مبــرصا مــن وجــه, أعمــى مــن وجــه, مبــرصا مــن جهــة اإلثبــات  ً
والوجود والتحقيق, أعمى من جهة التحديـد واحلـرص والتكييـف, فإنـه إذا 

َعلم ذلك وجد ثمرته إن شاء اهللا تعاىل, ووجد نوره وبركته  ِ ًعاجال وآجـال َ ً
﴿j@Ýrß@Ù÷jäí@üë﴾ واهللا سبحانه املوفق واملعني ,".  

  ).٧٦- ٦٧ص"(خمتصر العلو"

                                                 
 .خطأ.اجلاذبة : األصل يف )١(
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 ]:"خمترص العلو"مقدمة  يف إلمامقال ا[
  موضوع الكتاب وخطورته 

اعلم أهيا القارئ الكريم أن هذا الكتاب قد عالج مسألة هـي مـن أخطـر 
َاملسائل االعتقادية التي تفـرق املـسلمون حوهلـا منـذ أن وجدت املعتزلـة  ِـ ُ
ــــة  ــــا هــــذا أال وهــــي مــــسألة علــــو اهللا عــــز وجــــل عــــىل خلقــــه الثابت حتــــى يومن

وما كان ملـسلم , سنة املتواترة املدعم بشاهد الفطرة السليمةبالكتاب وال
الثبـوت لـوال أن بعـض الفـرق املنحرفـة عـن الـسنة فتحـوا  يف أن ينكر مثلها

عــىل أنفــسهم وعــىل النــاس مــن بعــدهم بــاب التأويــل فلقــد كــاد الــشيطان بــه 
ًلعــدوه اإلنــسان كيــدا عظــيام ومــنعهم بــه أن يــسلكوا رصاطــا مــستقيام كيــف  ًً ً

الكـــالم أن حيمـــل عـــىل احلقيقـــة  يف وهـــم قـــد اتفقـــوا عـــىل أن األصـــل! ال?
أو لقرينــة , وأنــه ال جيــوز اخلــروج عنهــا إىل املجــاز إال عنــد تعــذر احلقيقــة

ومـــع ذلـــك فإنـــك , حملـــه يف كـــام هـــو مفـــصل, أو لفظيـــة, أو عرفيـــة, عقليـــة
تراهم خيالفون هذا األصل الذي أصلوه ألتفه األسباب وأبعد األمور عن 
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ًق اإلنسان املؤمن بكالم اهللا وحديث نبيه حقامنط الـدنيا  يف فهـل يـستقيم, ّ
 فيـــأيت متـــأول مـــن أمثـــال "جـــاء األمـــري": ًفهـــم أو تفـــاهم إذا قـــال قائـــل مـــثال

يعنــي جــاء عبــد : أولئــك املتــأولني فيقــول يف تفــسري هــذه اجلملــة القــصرية
  .األمري أو نحو ذلك من التقدير

املجــاز ال : ن هــذا جمــاز فــإذا قيــل لــهفــإذا أنكــرت عليــه ذلــك أجابــك بــأ
 IQHيصار إليه إال عند تعذر احلقيقة وهي ممكنة هنا أو لقرينة وال قرينة هنا

  .سكت أو جادلك بالباطل
ذلك ما صنعه كل الفرق : وهل يفعل ذلك عاقل? قلت: وقد يقول قائل

املتأولـــة الـــذين ينكـــرون حقـــائق األســـامء والـــصفات اإلهليـــة مـــن املعتزلـــة 
ًوال نبعـــد بـــك كثـــريا بـــرضب األمثـــال , هم ممـــن تـــأثر هبـــم مـــن اخللـــفوغـــري

, ًوإنام نقتصد مثلني مـن القـرآن الكـريم أحـدمها يـشبه املثـال الـسابق متامـا
  .واآلخر له صلة بصلب موضوع الكتاب

 :]فذكر اإلمام املثال األول ثم قال[
č̂@@@@@@﴿: وأما املثال اآلخر فقوله تعاىل Ûa@ŽéÜÛa@ŽáØŞifl‰@Şæg@@@@@čpaflëbflàŞÛa@flÕÜfl@ð

flž‰þaflë@@@¿@@@@@@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ôflìflnža@ŞáŽq@âbŞíc@čòŞnč﴾)وقولـه فتـأولوه )٥٤:األعراف ﴿@ŽéÜÛa

                                                 
 : املجاز املوجبة للعدول إليه عن احلقيقة ثالثقرائن) ١(

الى  ه تع ة آقول أل﴿:  العقلي ا   واس ا فيه ي أقبلن ر الت ا والعي ا فيه ي آن ة الت ا﴾ القري ه.  أي أهلهم : ومن
   .﴾واخفض لهما جناح الذل﴿

  . أي مر من يبني ألن مثله مما يعرف أنه ال يبني﴾يا هامان ابن لي صرحا﴿الفوقية مثل : الثانية
  .إنها دليل على أن اهللا غير النور ف﴾مثل نوره﴿نحو : الثالثة

م ل العل ال أه ار: ق ر  وأم رائن انظ ذه الق د ه ن أح ا ع ة تجرده دعوة الباطل ى : "ة ال ار الحق عل إيث
 ].منه[.للعالمة المرتضى اليماني) ١٦٧ - ١٦٦ص " (الخلق
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@@@@@@@@@@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ôflìflnža@ŞáŽq@bflèflãžëflŠflm@đ†flàflÇ@ŠžîflÌči@čpaflëbflàŞÛa@flÉÏfl‰@ðč̂ Ûa﴾) فقـد  .)٢:الرعـد
, تني اآليتـــني ونحومهــا باالســـتيالءهــا يف تــأول اخللــف االســـتواء املــذكور

  :ر ذلك إيرادهم قول الشاعرتربي يف وشاع عندهم
ــراق ــىل الع ــرش ع ــتو ب ــد اس  بغـــــري ســـــيف ودم مهـــــراق ق

متجـــاهلني اتفـــاق كلـــامت أئمـــة التفـــسري واحلـــديث واللغـــة عـــىل إبطالـــه 
وعىل أن املراد باالستواء عىل العرش إنام هو االسـتعالء واالرتفـاع عليـه 

 عــــــنهم "خمتــــــرص العلــــــو: أي"الكتــــــاب  يف رتى أقــــــواهلم مرويــــــةكــــــام ســــــ
مثــل .وفــيهم مــن نقــل اتفــاق العلــامء عليــه , ًباألســانيد الثابتــة قرنــا بعــد قــرن

الرتمجـة (واحلـافظ ابـن عبـد الـرب ) ٦٧الرتمجـة (اإلمام إسحاق بـن راهويـه 
  .هذا الباب يف وكفى هبام حجة) ١٥١

 – إال قلــــــيال مــــــنهم − ف ومــــــع ذلــــــك فإننــــــا ال نــــــزال نــــــرى علــــــامء اخللــــــ
تفــسريهم آليــة االســتواء وغريهــا مــن  يف  يف خمــالفتهم للــسلفIQHســادرين

  .آيات الصفات وأحاديثها
  : وقد يتساءل بعض القراء عن سبب ذلك فأقول

 االسـتعالء −  خطـأ − ليس هو إال إعراضهم عن اتباع السلف ثم فهمهم 
وملــا كــان , بــاملخلوقاآليــات الكريمــة أنــه االســتعالء الالئــق  يف املــذكور

ًهذا منافيا للتنزيه الواجب هللا اتفاقا فروا من هذا الفهم إىل تأويلهم السابق  ً
ًظنا منهم أهنم بذلك نجوا من القول عىل اهللا تعاىل بام ال يليق به سبحانه ّ.  

                                                 
 .سائرين:  كذا ولعل صواهبا)١(



@lbnØ!@íÝÉÜa@¶bÉm@ 
 ١٥٤ 

ولقــد كــان مــن كبــار هــؤالء العلــامء القــائلني بالتأويــل املــذكور برهــة مــن 
م منهم اإلمام أبو احلسن األشـعري كـام سـيأيت الزمن مجاعة من أهل العل

ومــنهم العالمــة اجلليــل أبــو حممــد , )١٢٠(ترمجتــه مــن الكتــاب  يف بيانــه
ثـــم هـــداه اهللا ) ٤٣٨(اجلـــويني الـــشافعي والـــد إمـــام احلـــرمني املتـــوىف ســـنة 

 يف ثـــم ألـــف, فهـــم االســـتواء وســـائر الـــصفات يف تعـــاىل إىل اتبـــاع الـــسلف
 يف اهللا كــــام رصح بــــذلك يف يحة إلخوانــــهذلــــك رســــالة نافعــــة قــــدمها نــــص

َمقدمتها وقد وصف فيها وصفا دقيقا حتريه وتردده َ ً مرحلة مـن مراحـل  يف ً
عـرصه الـذين  يف حياته العلمية بـني أتبـاع الـسلف وبـني أتبـاع علـامء الكـالم

  ): ١٧٧ −  ١٧٦ص (يؤولون االستواء باالستيالء فقال رمحه اهللا تعاىل 
  : ثالث مسائل يف ًمن الدهر متحريا اعلم أنني كنت برهة "
  . مسألة الصفات−  ١
  . مسألة الفوقية−  ٢
  .القرآن املجيد يف وت ومسالة احلرف والص−  ٣

 يف كتـب أهـل العـرص يف األقوال املختلفة املوجودة يف ًوكنت متحريا
أو , أو إمرارهــا والوقــوف فيهــا, مجيــع ذلــك مــن تأويــل الــصفات وحتريفهــا

 يف فأجــــد النــــصوص.ال تعطيــــل وال تــــشبيه وال متثيــــل إثباهتــــا بــــال تأويــــل و
 ناطقــــة منبثــــة بحقــــائق هــــذه الــــصفات صكتــــاب اهللا تعــــاىل وســــنة رســــوله 

  .احلرف والصوت يف إثبات العلو والفوقية وكذلك يف وكذلك
كتــبهم مــنهم مــن يــؤول االســتواء  يف ثــم أجــد املتــأخرين مــن املتكلمــني

ويؤول اليدين بالقدرتني أو .األمرويؤول النزول بنزول , بالقهر واالستيالء
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وأمثال ذلك ثم أجـدهم مـع , ويؤول القدم بقدم صدق عند رهبم, النعمتني
, ًذلــك جيعلــون كــالم اهللا تعــاىل معنــى قــائام بالــذات بــاألحرف بــال صــوت

  .وجيعلون هذه احلروف عبارة عن ذلك املعنى القائم
منزلـة مثـل صـدري  يف وممن ذهب إىل هذه األقوال أو بعضها قوم هلم

 ريض − طائفــة مــن فقهــاء األشــعرية الــشافعيني ألين عــىل مــذهب الــشافعي 
فأجد مثل هؤالء الشيوخ األجلـة ,  عرفت فرائض ديني وأحكامه− اهللا عنه 

يــــذهبون إىل مثــــل هــــذه األقــــوال وهــــم شــــيوخي ويل فــــيهم االعتقــــاد التــــام 
ي مــــن هــــذه التــــأويالت بــــقل يف ثــــم إين مــــع ذلــــك أجــــد, لفــــضلهم وعلمهــــم

حـــزازات ال يطمـــئن قلبـــي إليهـــا وأجـــد الكـــدر والظلمـــة منهـــا وأجـــد ضـــيق 
حتــريه  يف ًالــصدر وعــدم انــرشاحه مقرونــا هبــا فكنــت كــاملتحري املــضطرب

  .تقلبه وتغريه يف املتململ من قلبه.
وكنت أخاف من إطالق القول بإثبات العلو واالستواء والنـزول خمافـة 

كتــاب اهللا  يف نــصوص الــواردةومــع ذلــك فــإذا طالعــت ال, احلــرص والتــشبيه
 أجـــدها نـــصوصا تـــشري إىل حقـــائق هـــذه املعـــاين وأجـــد صوســـنة رســـوله 

ً قـــــد رصح هبــــا خمـــــربا عــــن ربـــــه واصــــفا لـــــه هبــــاصالرســــول اهللا  وأعلـــــم , ً
, واجلاهـــــل,  كـــــان حيـــــرض جملـــــسه الـــــرشيف العـــــاملصباالضـــــطرار أنـــــه 

تلــــك ًثــــم ال أجــــد شــــيئا يعقــــب , واجلــــايف, واألعــــرايب, والبليــــد, والــــذكي
ًالنـــصوص التـــي كـــان يـــصف ربـــه هبـــا ال نـــصا وال ظـــاهرا ممـــا يـــرصفها عـــن  ً ّ

مثـــل , حقائقهـــا ويؤوهلـــا كـــام تأوهلـــا هـــؤالء مـــشاخيي الفقهـــاء املتكلمـــني
ومل أجــد .ونــزول األمــر للنــزول وغــري ذلــك , تــأويلهم االســتيالء لالســتواء
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صــفته  يف  أنــه كــان حيــذر النــاس مــن اإليــامن بــام يظهــر مــن كالمــهصعنــه 
ومل ينقــل عنــه مقالــة تــدل عــىل أن هلــذه , لربــه مــن الفوقيــة واليــدين وغريهــا

 باطنــة غــري مــا يظهــر مــن مــدلوهلا وأجــد اهللا عــز وجــل ُأخــرالــصفات معــاين 
   "...يقول 

ذلــك ممــا  يف االســتواء والفوقيــة واألحاديــث يف ثــم ذكــر بعــض اآليــات
  : IQH)١٨١ص (الكتاب ثم قال  يف هو جزء يسري مما سيأيت

صنا مــــــن شــــــبهة التأويــــــل " ــــــإذا علمنــــــا ذلــــــك واعتقــــــدناه ختل وعــــــاموة , َّ
َّوأثبتنــــا علــــو ربنــــا ســــبحانه وفوقيتــــه , ومحاقــــة التــــشبيه والتمثيــــل, التعطيــــل

, ذلـك يف واحلـق واضـح, واستواءه عىل عرشـه كـام يليـق بجاللـه وعظمتـه
والــصدور تنــرشح لــه فــإن التحريــف تأبــاه العقــول الــصحيحة مثــل حتريــف 

ذلـــك جهـــل وعـــي مـــع كـــون أن  يف والوقـــوف, االســـتيالء وغـــريهاالســـتواء ب
فوقوفنـا عـن إثباهتـا , الرب تعاىل وصف لنا نفسه هبذه الصفات لنعرفـه هبـا

تعريفنـا إياهـا; فـام وصـف لنـا نفـسه هبـا  يف ونفيها عدول عـن املقـصود منـه
  .ذلك يف إال لنثبت ما وصف به نفسه لنا وال نقف

فمـن وفقـه اهللا تعـاىل لإلثبـات . وجهالة وكذلك التشبيه والتمثيل محاقة
بال حتريف وال تكييف وال وقوف فقد وقف عىل األمـر املطلـوب منـه إن 

   ."شاء اهللا تعاىل

                                                 
 ].منه) .[جمموعة الرسائل املنريية) (١(
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 " االستواء "ثم رشع يبني السبب الذي محل علامء الكالم عىل تأويل 
  ): ١٨٣ −  ١٨١ص (باالستيالء فقال 

َّين أولوا االسـتواء حال هؤالء الشيوخ الذ يف والذي رشح اهللا صدري"
صفات الرب تعاىل إال ما يليق  يف هو علمي بأهنم ما فهموا...باالستيالء 
فلــــذلك حرفــــوا ...فــــام فهمــــوا عــــن اهللا اســــتواء يليــــق بــــه وال , بــــاملخلوقني

ونذكر بيان ذلك .الكالم عن مواضعه وعطلوا ما وصف اهللا تعاىل نفسه به 
اهم متفقــون عــىل إثبــات صــفات ال ريــب أنــا نحــن وإيــ:  إن شــاء اهللا تعــاىل

ونحـن قطعـا , احلياة والسمع والبرص والعلم والقـدرة واإلرادة والكـالم هللا
وكـذلك ال نعقـل , ال نعقل من احلياة إال هذا العرض الذي يقـوم بأجـسامنا

حياتــه : ًمـن الــسمع والبــرص إال أعراضـا تقــوم بجوارحنــا فكـام أهنــم يقولــون
ذلك هــي صــفات كــام تليــق بــه ال وبــرصه كــ, وعلمــه كــذلك, ليــست بعــرض
وعلمــه , حياتــه معلومــة وليــست مكيفــة: فكــذلك نقــول نحــن, كــام تليــق بنــا

وكـــذلك ســـمعه وبـــرصه معلومـــان لـــيس مجيـــع ذلـــك , ًمعلـــوم ولـــيس مكيفـــا
  .ًأعراضا بل هو كام يليق به

ففوقيته معلومة أعني ثابتة كثبوت , ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزوله
كــــذلك فوقيتــــه , وحقيقــــة البــــرص فــــإهنام معلومــــان وال يكيفــــانحقيقــــة الــــسمع 

معلومة ثابتـة غـري مكيفـة كـام يليـق بـه واسـتواؤه عـىل عرشـه معلـوم غـري مكيـف 
وجـالل صـفاته معلومـة , بحركة أو انتقال يليق باملخلوق بـل كـام يليـق بعظمتـه

مــن حيــث اجلملــة والثبــوت غــري معلومــة مــن حيــث التكييــف والتحديــد فيكــون 
ًأعمــى مــن وجــه; مبــرصا مــن حيــث اإلثبــات , ًمن هبــا مبــرصا هبــا مــن وجــهاملــؤ
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وهبـــذا حيـــصل اجلمـــع بـــني , أعمـــى مـــن حيـــث التكيـــف والتحديـــد, والوجـــود
اإلثبات ملا وصـف اهللا تعـاىل نفـسه بـه وبـني نفـي التحريـف والتـشبيه والوقـوف 

ئقهـا إبـراز صـفاته لنـا لنعرفـه بـه ونـؤمن بحقا يف وذلك هو مراد الـرب تعـاىل منـا
وال فـــرق بـــني االســـتواء , وننفـــي عنهـــا التـــشبيه وال نعطلهـــا بـــالتحريف والتأويـــل

  .الكل ورد به النص, والسمع وال بني النزول والبرص
شـــــبهتم : الـــــسمع يف نقـــــول هلـــــم, شـــــبهتم: االســـــتواء يف فـــــإن قـــــالوا لنـــــا

 يف قلنــا, ال عــرض بــل كــام يليــق بــه: فــإن قــالوا, ووصــفتم ربكــم بــالعرض
 يف فجميـــع مـــا يلزمونـــا بـــه, ال حـــرص بـــل كـــام يليـــق بـــه: فوقيـــةاالســـتواء وال

االســتواء والنــزول واليــد والوجــه والقــدم والــضحك والتعجــب مــن التــشبيه 
فكــــام ال جيعلوهنــــا هــــم , احليــــاة والــــسمع والبــــرص والعلــــم يف نلــــزمهم بــــه

كذلك نحن ال نجعلها جوارح وال ما يوصف به املخلوق وليس .ًأعراضا 
االســـــتواء والنـــــزول والوجــــه واليـــــد صـــــفات  يف همــــوامــــن اإلنـــــصاف أن يف

  .املخلوقني فيحتاجوا إىل التأويل والتحريف
ل نـــصيحتنا ـــا واعتقـــده وقب َومـــن أنـــصف عـــرف مـــا قلن ِـــ ودان هللا بإثبـــات , َ

ونفــى عــن مجيعهــا التــشبيه والتعطيــل والتأويــل , مجيــع صــفاته هــذه وتلــك
 يف ات وتلك جـاءتذلك; ألن هذه الصف يف وهذا مراد اهللا منا.والوقوف 

فـإذا أثبتنـا تلـك بـال تأويـل وحرفنـا هـذه , موضع واحد وهو الكتاب والـسنة
وأولناها كنا كمـن آمـن بـبعض الكتـاب وكفـر بـبعض ويف هـذا بـالغ وكفايـة 

   "إن شاء اهللا تعاىل 



@lbnØ!@íÝÉÜa@¶bÉm@ 
 ١٥٩ 

لقــد وضــح مــن كــالم اإلمــام كــاجلويني رمحــه اهللا تعــاىل الــسبب : قلــت
تفـسري آيـة  يف  عىل خمالفة الـسلف−   إال من شاء اهللا− الذي محل اخللف 

ـــا − وهـــو أهنـــم فهمـــوا منـــه ) االســـتواء(  اســـتواء ال يليـــق إال − ً خطـــأ كـــام قلن
ـباملخلوق وهذا تشبيه فنفوه بتأويلهم إياه باالستيالء ومن الغريب حقا أن 
الذي فروا منه بالتأويل قـد وقعـوا بـه فـيام هـو أرش منـه بكثـري ويمكـن حـرص 

  : ةذلك باألمور اآلتي
التعطيل وهـو إنكـار صـفة علـو اهللا عـىل خلقـه علـوا حقيقيـا يليـق : األول
  كالم اإلمام اجلويني  يف وهو بني.به تعاىل
أمره; فـإن االسـتيالء لغـة ال  يف خلقه يضاده يف نسبة الرشيك هللا: الثاين

ترمجــة اإلمــام اللغــوي ابــن األعــرايب  يف يكــون إال بعــد املغالبــة كــام ســرتاه
  : افقد جاء فيه

: فقــال هلــم اإلمــام.اســتوىل : ًأن رجــال قــال أمامــه مفــرسا االســتواء معنــاه
 استوىل عىل اليشء حتى يكون لـه فيـه ": اسكت; العرب ال تقول للرجل

وســنده عنــه  ."واهللا تعــاىل ال مــضاد لــه .اســتوىل : مــضاد فــأهيام غلــب قيــل
ه واحــــتج بــــه العالمــــة نفطويــــ) ٢١٠(التعليــــق  يف صــــحيح كــــام بينتــــه هنــــاك

  ): ١١٩(ترمجته  يف  كام سرتاه" الرد عىل اجلهمية " يف النحوي
اهللا تعــاىل !) ?(مــن هــو املــضاد هللا تعــاىل حتــى متكــن : فنــسأل املتأولــة

  من التغلب عليه واالستيالء عىل ملكه عنه? 
وهـــذا إلـــزام ال خملـــص هلـــم منـــه إال برفـــضهم لتـــأويلهم ورجـــوعهم إىل 

متكلميهم جاء بباقعة أخـرى وذلـك أنـه تفسري السلف وملا تنبه هلذا بعض 
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 بأنـه اسـتيالء " االسـتواء " الـذي هـو عنـدهم املـراد مـن " االستيالء "تأول 
  .IQHجمرد عن معنى املغالبة

وهذا مع كونه خمالفا لغة كام سبق عن ابن األعـرايب فـإن أحـسن : قلت
م وليت شـعري مـا الـذي دخـل هبـ, ٌإنه تأويل للتأويل: ما يمكن أن يقال فيه

ًاستعىل اسـتعالء جمـردا : إىل هذه املآزق أليس كان األوىل هبم أن يقولوا
ًهــذا لــو كــان االســتعالء لغــة يــستلزم املــشاهبة فكيــف وهــي  .عــن املــشاهبة

ًالقرآن فضال عن اللغة قد جاء منسوبا إىل اهللا  يف غري الزمة? ألن االستواء ً
ا كـــام جـــاء آيـــات االســـتواء عـــىل العـــرش وقـــد مـــىض بعـــضه يف تعـــاىل كـــام

﴾ استوت عىل اجلودي﴿سفينة نوح  يف ًمنسوبا إىل غريه سبحانه كام قال
,  فاســتواء الــسفينة غــري اســتواء النبــات﴾اســتوى عــىل ســوقه﴿ويف النبــات 

واســــتواء الطــــري عـــــىل رأس , وكــــذلك اســــتواء اإلنــــسان عــــىل ظهــــر الدابــــة
ولكـــن اســـتواء كـــل , واســـتواؤه; عـــىل الـــسطح فكـــل هـــذا اســـتواء, اإلنـــسان

فاسـتواء اهللا تعـاىل , احلقيقـة يف وختتلـف, اللفـظ يف تـشرتك, يشء بحسبه
  .هو استواء واستعالء يليق به تعاىل ليس كمثله يشء

ًوأمــا االســتيالء فلــم يــأت إطالقــه عــىل اهللا تعــاىل مطلقــا إال عــىل ألــسنة 
املتكلمني فتأمـل مـا صـنع الكـالم بأهلـه لقـد زيـن هلـم أن يـصفوا اهللا بـيشء 

ة املخلـــوق واختـــصاصه ومل يرضـــوا أن يـــصفوه باالســـتعالء هـــو مـــن طبيعـــ
فـال عجـب بعـد ذلـك أن اجتمعـوا , الذي ال يامثله يشء وقد قال به السلف

الكتــاب ووافقهــم  يف عــىل ذم الكــالم وأهلــه وتأتيــك بعــض النقــول عــنهم
                                                 

 ].منه[.عن ابن املعلم) ٤٠٦ص  (" األسامء والصفات "تعليقه عىل  يف  نقله الكوثري)١(
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ـــــسبكي ـــــسيف "مقدمـــــة رســـــالة  يف عـــــىل ذلـــــك بعـــــض اخللـــــف فقـــــال ال  ال
  ): ١٢ص  ("الصقيل

علــم الكــالم واحلكمــة اليونانيــة : لعقائــد أرض مــن شــيئني ولــيس عــىل ا"
وإمـــا , بعـــضه يف كالمهـــا خمـــاطرة إمـــا خطـــأ يف ومجيـــع الفـــرق الـــثالث...

عليــــه الـــصحابة والتــــابعون  والــــسامل مـــن ذلـــك كلــــه مـــا كـــان, ســـقوط هيبتـــه
  . "وعموم الناس الباقون عىل الفطرة السليمة 

  ).٣٢- ٢٥ص"(خمتصر العلو" 
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z٤٥x אא 
אאאא

 
 ]: أنه قالصروي عن النبي [
ٍيوشك الــرشك أن ينتقل مــن ربــع إىل ربــع, ومــن قبيلــة إىل قبيلــة « ٍ ــ ِ ــ َِ َ َ َ ْ َ ُُ ِّ : قيــل.ُ

ِقوم يأتون بعدكم حيدون اهللاَ حدا بالصفة: ُوما ذلك الرشك? قال َ ًِّ ََّ ُّ ُ َ«.  
   .)ضوعمو(
 ]:قال اإلمام[

ذلك,فإنه  يف وآثار الوضع والركة وعلم الكالم عليه ظاهرة, وال غرابة
 الـذي "مـسند الربيـع بـن حبيـب"مل يروه أحد من أهل السنة, وإنام تفرد بـه 

فقــــال فيــــه ! ُال يعــــرف مؤلفــــه بالثقــــة والــــضبط حتــــى عنــــد أتباعــــه اإلباضــــية 
أن : حدثنا أنس بن مالك:يدقال جابر بن ز): مطبعة اإلستقامة−  ٣/٢١٦(

  .فذكره : ...قال صرسول اهللا 
 مل يـرصح بـسامعه −  فإنه رغم جهالة الربيع, − َّوهذا إسناد معلق : قلت

مــن جــابر بــن زيــد, فإنــه جمهــول العدالــة جمهــول الوفــاة, ولــيس عنــد أتباعــه 
, طبعوا ) بريوت− الفتح (دار  يف "مسنده"علم به إال الظن, فالذين طبعوا 

والــذين طبعــوا  ! "أحــد أفــراد النبغــاء مــن آخــر قــرن البعثــة": مــا نــصهحتتــه 
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ــســلطنة عامن طبعــوا مكــان  يف رشحــه للــشيخ عبــد اهللا بــن محيــد الــساملي ُ
Žåžzflã@bflßflë@b₣äÃ@üg@şåÄŞã@æg@@@@﴿! "مــن أئمــة املائــة الثانيــة للهجــرة": ذلــك

č́äčÔžîflnžŽàči﴾ !عفـا اهللا عنـه, وقـد −  ومما يدل عىل ذلك أن األسـتاذ التنـوخي 
  ):ص د(تقديمه للرشح املذكور يف  قال− حاباهم ما شاءت له املحاباة 

 "مـسنده"ومع أننا مل نعثر عىل تاريخ حياته, فإننـا نقـدر أنـه بـدأ بجمـع "
ومـــن قـــرأ مقدمـــة الـــشارح الـــساملي للمـــسند  ."...صـــدر املائـــة الثانيـــة يف 

تبــه الــشيخ يوســف بــن إبــراهيم ًأنــه كــان مــشوشا, وأنــه ر": املزعــوم يتبــني لــه
السدراين, وأنه حيوي روايات الربيع عن أيب عبيدة عن جابر, وأن الشيخ 

جــــابر, وروايــــات أيب  املـــذكور ضــــم إليـــه روايــــات الربيــــع عـــن ضــــامم عـــن
ســفيان عــن الربيــع, وروايــات اإلمــام أفلــح عــن أيب غــانم وغــريه, ومراســيل 

مـسند "): الكـشكول( هـذا فمن نكد الدنيا أن يـسمى: قلت ."جابر بن زيد
والواقــع أن ! "اجلــامع الــصحيح"وأنكــد منــه أن يــسميه اإلباضــية  ! "الربيــع

ًأحــدا مــن العلــامء باحلــديث الــرشيف ورجالــه ال يــستطيع أن يثبــت بطريــق 
ًعلمي صحة حديث واحد منه, فضال عن أن يثبت صحة نسبة الكتاب إىل 

ومع هذه الطوام ! ًفاظ ثانيا وكون الربيع نفسه من الثقات احل! ًالربيع أوال 
نجد ذاك اجلاهل املتعامل الذي ال يعرف من العلم إال اجلعجعة, وتسويد 
الصفحات بالطعن عـىل كبـار املحـدثني والعلـامء, ال لـيشء إال لتمـسكهم 
ًبعقيدة السلف, واالستعالء عىل علامء عرصه ونصبه نفسه علـيهم معلـام, 

ِّيوضـــح هلـــم مـــا كـــان خافيـــا, ويفـــرج عـــ فهـــم  يف نهم كربـــة احلـــرية والـــضاللً
ـــــه كيـــــف يقـــــول! أحاديـــــث الـــــصفات  ـــــن  يف فاســـــمع إلي ـــــه لكتـــــاب اب مقدمت
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وإنـام نريـد اإليـضاح وخدمـة أهـل "):٤ص  ("دفع شبه التـشبيه": اجلوزي
  ."العلم والطالب 

د نسأل اهللا تعاىل أن نكون هبـذا التعليـق قـ":)٢٧٤ص (آخرته  يف وقال
هـــذه األحاديـــث املتعلقـــة  يف ربـــة احلـــريةفرجنـــا عـــن أهـــل العلـــم وطالبـــه ك

  ."بالصفات
ص (تعليقـه  يف هذا اجلاهل املتعامل يـصف الربيـع بـن حبيـب اإلبـايض

: ,وقال فض فوه"اجلامع الصحيح" بـ"مسنده", ويصف "اإلمام"بـ ) ١٢٤
وهــــو كتــــاب حمفــــوظ منقــــول باالعتنــــاء عنــــد أهــــل مذهبــــه, ككتــــب الفقــــه "

  ."..., ففيه املنقولة عن األئمة املقتدى هبم
ـــــشهدان لتعطيلـــــه وجتهمـــــه, وإنكـــــاره  ـــــه حـــــديثني, ألهنـــــام ي ثـــــم ســـــاق ل

 كاإلباضــية القــائلني بــأن القــرآن خملــوق, وأن اهللا تعــاىل ال يــراه −  للــصفات
, فـرتى هـذا اجلاهـل − القيامة, وغريها من عقائـدهم الباطلـة  املؤمنون يوم

شبهه بكتـــب األئمـــة "املـــسند"األفـــني يستـــشهد هبـــذا  ِّ وي ـــ  يف  وهـــو كـــاذب− َُ
هذا احلديث أحـدمها, واآلخـر فيـه زيـادة باطلـة عـىل حـديث  .− ًذلك يقينا 

ًإنكـم ال تـدعون أصـم وال غائبـا «:  عـن أيب موسـى الـذي فيـه"الصحيحني" َّ
ِّوال جمــال اآلن لبيــان ذلــك, ولكنــي أريــد أن أبــني هلــذا اجلاهــل الــذي » ...

أخربنـا أبـو ربيعـة : لربيـع فيـهالربيع, وساق إسـناد ا(!) عزا احلديثني إلمامه 
إلــــخ, ...أخربنــــا محـــاد بــــن ســـلمة : زيـــد بـــن عــــوف العـــامري البــــرصي قـــال

إن هــذا اإلســناد ممــا يــدل عــىل بطــالن إدعــاء اإلباضــية املتقــدم أن : فــأقول
إنه من أئمة املائة الثانية : بل وادعاء من قال ! "من آخر قرن البعثة"الربيع 
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هذا اإلسناد  يف ي هو شيخ زيد بن عوفوذلك ألن محاد بن سلمة الذ ! "

, )١٦٧(هونفــسه مــن أئمــة املائــة الثانيــة, بــل مــن أواخرهــا, فإنــه مــات ســنة 
اإلسـناد هـو مـن شـيوخ أيب حـاتم كتابـة  هـذا يف وزيد بن عوف شيخ الربيـع

  ) .٢٧٧(عنه, وقد تويف سنة 
وعــىل هــذا فــالربيع إن كــان هــو الــراوي عــن زيــد بــن عــوف, يكــون مــن 

الثالـــث, وإال, فـــالراوي عنـــه لـــيس هـــو الربيـــع, فيكـــون عـــزو  رنرجـــال القـــ
ًاحلديث إليه كذبا من جهل هذا املتعامل اغرتارا منه بدعاوى اإلباضية  ً.  

أن الــــراوي للحــــديث الثــــاين هــــو غــــري : وهــــذا هــــو الــــذي يــــرتجح عنــــدي
ألســباب كثــرية ال جمــال لــذكرها اآلن, لكــن يكفــي اإلباضــية ومــن  الربيــع,

أن مــــن ) مقدمتــــه( يف ذكــــره الــــشيخ الــــساملي اإلبــــايض اعــــىل شــــاكلتهم مــــ
 :إسـناد احلـديث شـيخ شـيخ الربيـع يف وهـذا شيوخ الربيع محاد بـن سـلمة,

   .−  كام تقدم − زيد بن عوف 
 أو عـــىل األقـــل − ومــن الغرائـــب التـــي تـــدل عـــىل جهــل علـــامء اإلباضـــية 

 أن الشيخ: − تراجم احلديث  يف عدم اعتامدهم عىل كتب علامء احلديث
 يف −  كــام زعــم − الــساملي أورد محــاد بــن ســلمة وغــريه مــن شــيوخ الربيــع 

مــع أن محــاد بــن ســلمة مــن أشــهر علــامء !! مجلــة شــيوخ الربيــع املجاهيــل 
, ولعله هلذا −  كام يعرف ذلك صغار الطلبة − احلديث والذابني عن السنة 

  .السبب جتاهله اإلباضية 
اديثــه, ويعتــرب وجــوده أح يف ًوكــان رشا مــنهم ذلــك اجلاهــل الــذي يطعــن

ًإســــناد حــــديث مــــا مــــسقطا لــــصحة احلــــديث إال إذا وافــــق هــــواه, فــــانظر  يف



@lbnØ!@íÝÉÜa@¶bÉm@ 
 ١٦٦ 

غـري مكـان مـن  يف , فإنـه صـححه"مـن ربـك?": للجاريـة صحديث قولـه 
ً, مع أنه أسـاء القـول فيـه جـدا مقلـدا للـشيخ "التشبيه  دفع شبه"تعليقه عىل  ً

فقــد مجعــت , )٣١٦١ ("الــصحيحة" يف احلــديثالكــوثري, فراجــع هــذا 
   ."أين اهللا?": للجارية ص فيه طرقه وألفاظه التي منها قوله

ن ابـأخرجه مسلم وغريه مـن أهـل الـصحاح, كـأيب عوانـة وابـن خزيمـة و
ًوابـــــــن اجلـــــــارود, وصـــــــححه أيـــــــضا البيهقـــــــي والبغـــــــوي والـــــــذهبي  حبـــــــان

ذلـــك فـــإن هـــذا اجلاهـــل األفـــني يـــستعيل عـــىل  ومـــع .والعـــسقالين وغـــريهم
تـــصحيحهم هلـــذا احلـــديث ويقـــول  يف حـــول, وخيطـــئهمهـــؤالء األئمـــة الف

   .")أين اهللا?: (يقل لفظ مل ص ونحن نقطع بأن النبي"): ١٠٨ص (
 فـــض − فيقـــول ) ١٨٨ص (مكـــان آخـــر  يف ويـــصف هـــذا اللفـــظ النبـــوي

   !"اللفظ املستشنع الشاذ" :− فوه
املطابق  ..."يف السامء": جواب اجلارية يف ويبني عىل ذلك إنكار ما

نفـــس الــــصفحة دون  يف , فيقـــول﴾الـــسامء يف أأمنـــتم مـــن﴿: اىلتعـــ لقولـــه
ال  البتــة, ألنــه "الفــتح"وال عــربة بكــالم املعلــق عــىل " :أدنــى تــردد أو حيــاء

 يف اهللا(فليخجـــل بعـــد هـــذا مـــن يـــدعو النـــاس إىل عقيـــدة ! يعـــرف التوحيـــد 
 إىل فـــضيلة ") الفـــتح(املعلـــق عـــىل ": ويـــشري بقولـــه !! "وليتـــب) الـــسامء

  باز حفظه اهللا من كل مكروه ونفع به املسلمني, وذلك ألنه قالالشيخ ابن
  :تعليقهيف 
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 كــام − الــصواب عنــد أهــل الــسنة وصــف اهللا ســبحانه بأنــه فــوق العــرش "
, وجيوز عند أهل السنة السؤال − ذلك نصوص الكتاب والسنة  دلت عىل

   ." ..."صحيح مسلم" يف كام ,)أين: (عنه بـ
  .ًعمى البرص والبصرية عياذا باهللا تعاىل وهذا حق ال خيفى إال عىل أ

وإن ممـــا يؤكـــد ضـــالل هـــذا اجلاهـــل وزيغـــه وحماربتـــه لعلـــامء احلـــديث 
أنــه يــستعني عــىل تــرويج ضــالله وجتهمــه احتجاجــه هبــذا احلــديث : والـسنة

ًعــىل تعطيــل علــوه تعـــاىل عــىل خلقــه, واســتوائه عـــىل عرشــه اســتواء يليـــق 
): ١٢٤ص (ويـــل املعطلـــة, فيقـــول بجاللـــه وعظمتـــه, ويتـــأول االســـتواء بتأ

ثــم يؤيــد ذلــك هبــذا احلــديث الباطــل, الــذي يرمــي  ! "معنــاه قهــر واســتوىل"
فـاإليامن ! ًاملؤمنني بصفاته تعاىل بالرشك, وأهنم حيدون اهللا حـدا بالـصفة

باستعالئه تعاىل واستوائه عىل عرشه حتديد له, لـزعمهم أن ذلـك يـستلزم 
 يرمينــي هــذا اجلاهــل الــضال ويــصفني القــول بالتــشبيه والتجــسيم, ولــذلك

ذلــــك فإنــــه يرمــــي بــــذلك كبــــار  يف وال غرابــــة! "املجــــسم"ام ذكــــرين بـــــ لــــك
العلامء األئمة كابن خزيمـة وابـن تيميـة وابـن القـيم وغـريهم ممـن هـم عـىل 

  .IQHهنج السلف الصالح ريض اهللا عنهم أمجعني
 أهنـــم وإن مـــن عجيـــب أمـــر هـــؤالء املعطلـــة النفـــاة لعلـــو اهللا عـــىل عرشـــه

َّإثبات العلو إثبات املكان هللا عز وجل, وهـذا ممـا يـدل عـىل  يتومهون من َـ َ َّ َ
ــــــالغ جهلهــــــم  ــــــم خلــــــق األمكنــــــة ! ب ألن اهللا تعــــــاىل كــــــان قبــــــل كــــــل يشء ث

                                                 
نتهـاون  ال جيـوز أن"): ٢٤٥ص ( ويرصح اخلبيث بتكفري من يرميهم بالتجـسيم, فيقـول )١(

 .]منه[. ّ عليه من اهللا ما يستحق "مع املجسمة, فاملجسمة كفار بال مثنوية



@lbnØ!@íÝÉÜa@¶bÉm@ 
 ١٦٨ 

املعقــول وثبــت بالواضــح  يف والــساموات واألرض ومــا بيــنهام, وقــد صــح
 ابــن  كــام قــال حــافظ األنــدلس–مكــان  يف األزل ال يف مــن الــدليل أنــه كــان
 , فهـــو تعـــاىل لـــيس− ) ١٣٦ −  ٧/١٣٥ ("التمهيـــد" يف عبـــدالرب رمحـــه اهللا

ًمكان أزال وأبدا يف  ً.  
ومع هذا اجلهل البالغ فقـد وقعـوا فـيام منـه فـروا, لقـد فـروا ممـا تومهـوه 

, − ًاحلق يقينا, أن اهللا فوق املخلوقات كلها ومنهـا األمكنـة   وهو–ًضالال 
كـــل مكـــان, وافـــرتى بعـــض  يف إنـــه: لواحـــني قـــا الـــضالل األكـــرب يف فوقعـــوا

احلـــديث  يف  كـــام ســـرتىصالنبـــي  ًذلـــك حـــديثا نـــسبوه إىل يف اإلباضـــية
  .واهللا املستعان .− الذي بعده 

  ).٧٣٤- ١٣/٢/٧٢٨"(الضعيفة"
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z٤٦x א 
 احلبــيش قــاموا بمخاطبــة بعــض عبــد اهللاشــيخنا بعــض األحبــاش تالميــذ : ســؤال

مــن خلــق املكــان : لــد عــن طريــق الفطــرة خيــاطبهم كمثــال يقــول هلــمنــساء هــذا الب
وهــل جيــوز أن اهللا هــو خــالق املكــان أن : اهللا, فيقــول هــذا احلبــيش: فيجيــب النــساء

ًإذا اهللا يعني ال حيـده : ًطبعا ال, فيقول هلا: يكون داخل هذا املكان? فتجيب املرأة
 للخلف وال عن اليمني وعن األسفل وال لألمام وال يف األعىل وال يف يشء ال هو

اليسار, وكذلك سائر الصفات يقول بأن اليد املتعارف عليها هي اجلارحة التي بني 
 .البرش, وهذا حمال أن يكون خلالق البرش وهو رب العباد? أفيدونا جزاكم اهللا خري

  . ليتها كانت طريقة فطرية:الشيخ
 مــن رشور أنفــسنا إن احلمــد هللا نحمــده ونــستعينه ونــستغفره, ونعــوذ بــاهللا

وســيئات أعاملنـــا, مـــن هيـــده اهللا فـــال مـــضل لــه, ومـــن يـــضلل فـــال هـــادي لـــه, 
ًوأشـــــهد أن ال إلـــــه إال اهللا وحـــــده ال رشيـــــك لـــــه, وأشـــــهد أن حممـــــدا عبـــــده 

žáŽnžãcflë@bÛg@ŞåŽmìŽàflm@üflë@čéčmbÔŽm@ŞÕfly@fléÜÛa@aìÔŞma@aìŽäflße@flåíč̂@@﴿ورســوله  Ûa@bflèşíc@bflí
ŽàčÜžŽßflæì﴾) ١٠٢:آل عمران( ﴿@@@@@ŽáØŞifl‰@aìÔŞma@ŽbŞäÛa@bflèşíc@bflí@@@@@@@@@Ðflã@žåčß@žáØÔÜfl@ðč̂ Ûa@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ðč̂ Ûa@fléÜÛa@aìÔŞmaflë@Ćõbflčãflë@aĆčr×@bÛbflu‰@bflàŽèžäčß@Şsfliflë@bflèflužëfl‹@bflèžäčß@flÕÜflflë@đñfl†čyaflë
@@@@@@flÇ@flæb×@fléÜÛa@Şæg@flâbflyž‰þaflë@čéči@flæìÛflõbflflm@bĆjîčÓfl‰@žáØžîÜ﴾)١:النساء( ﴿@@@@@aìÔŞma@aìŽäflße@flåíč̂ Ûa@bflèşíc@bflí

@@@aĆ†íč†fl@bÛžìÓ@aìÛìÓflë@fléÜÛa ,@@@@@@@@ÉčİŽí@žåflßflë@žáØfliìŽãŽ‡@žáØÛ@žŠčÐžÌflíflë@žáØÛbflàžÇc@žáØÛ@ž|čÜž–Ží@@@fléÜÛa@
@@@@bĆàîčÄflÇ@aĆ‹žìÏ@fl‹bÏ@ž†ÔÏ@ŽéÛìŽfl‰flë﴾)فـإن خـري الكـالم كـالم .. أمـا بعـد]٧١،  ٧٠:األحزاب
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, ورش األمــور حمــدثاهتا, وكــل حمدثــة صاهللا وخــري اهلــدي هــدي حممــد 
  .النار يف بدعة, وكل بدعة ضاللة, وكل ضاللة

ًمـــئن املـــسلمني مجيعـــا َطُاإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال إين أ يف قبـــل أن أرشع
زه احلارضين مـنهم والغـائبني, الرجـال مـنهم والنـساء بـأن اهللا تبـارك وتعـاىل منـ

ًعن كل مكان; ذلك ألن املكان حيـنام يطلـق فـإنام يقـصد بـه مـا كـان عـدما ثـم  ُ
ًخلقه اهللا عز وجل فجعله مكانا ملثل هذه املخلوقـات الـشتى مـن إنـس وجـن 
ُومالئكة, ولكن هذه الكلمة التي تلقى من أولئك الناس وهـم معلومـون عنـد 

م عـىل العقـل وليـت أهل العلم بـأهنم حيييـون سـنة سـيئة مـن علـم الكـالم القـائ
ًهـــــذا العقـــــل كـــــان عقـــــال موحـــــدا بـــــني مجيـــــع النـــــاس, بـــــني املـــــسلمني مـــــنهم  ً
والكــافرين, بــني الــصاحلني مــن املــسلمني والطــاحلني, ليــت هــذا العقــل كــان 

ًعقــال موحــدا حتــى يــصح لكــل عاقــل أن يرجــع احلكــم إليــه, أمــا والعقــول  يف ً
عظــيم أن حيكـــم خمتلفــة أشــد االخــتالف, ولــذلك كـــان مــن احلامقــة بمكــان 

, هؤالء املنتمون إىل اإلسـالم بـإخالص أو بغـري إخـالص فحـساهبم عـىل اهللا
ُلــــو كــــان العقــــل موحــــدا كــــان هلــــم نــــوع مــــن العــــذر أن يــــ موا عقــــوهلم, أمــــا ِّكَحـً

 بــــني صــــالح وطــــالح, −كــــام قلنــــا وال أعيــــد التفــــصيل−ًوالعقــــول أوال خمتلفــــة 
خـتالف عـن عقـل اجلاهـل, عقـل العـامل خيتلـف كـل اال: ًواآلن أقول فرقا آخر

وال أقـــول عقـــل عـــامل بالـــرشع وإنـــام أقـــول عقـــل عـــامل بـــأي علـــم خيتلـــف كـــل 
االخــتالف عــن عقــل آخــر لــيس بعــامل بــذاك العلــم الــذي عقلــه الرجــل األول, 

عقلـــه ويف علمـــه مـــن مل يكـــن  يف ًفمـــثال العاقـــل الطبيـــب ال يمكـــن أن يـــشاركه
ًكــان عاملــا مــثال بالفيزيــاء أو ًطبــه والعكــس بــالعكس متامــا مــن  يف ًمــشاركا لــه ً

 يف ًالكيميـــــاء ال يمكـــــن أن يـــــشاركه مـــــن كـــــان عاملـــــا بالطـــــب, وهكـــــذا نقـــــول
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يف هنايــة املطــاف ال يمكــن أن يكــون العاقــل العــامل بالكتــاب والــسنة ..النهايــة
كــذاك العاقــل اجلاهــل بالكتــاب والــسنة, واألمــر أهــم مــن هــذا التقــسيم وهــذا 

ب والــــسنة وعــــىل مــــنهج الــــسلف الــــصالح ال التفــــصيل العاقــــل العــــامل بالكتــــا
فهــــم  يف يمكــــن أن يكــــون عقلــــه كعقــــل ذاك الرجــــل الــــذي يتكــــئ عــــىل عقلــــه

  .فهمه إىل ما كان عليه السلف الصالح يف الكتاب والسنة وال يرجع
هنايــة هــذا التقــسيم عاملــان بالكتــاب والــسنة, لكــن أحــدمها  يف ًفهنــا إذا

ًار الـــسلفية التـــي تعـــود أوال إىل فهمـــه للكتـــاب والـــسنة عـــىل اآلثـــ يف يعتمـــد
  . األولني, ثم من اتبعهم بإحسان إىل يوم الدينصأصحاب الرسول 

هــــذا الــــذي يعتمــــد عــــىل الكتــــاب والــــسنة وعــــىل هــــذا املــــنهج الــــسلفي 
خيتلـــف عقلـــه كـــل االخـــتالف عـــن ذاك الرجـــل اآلخـــر الـــذي يعتمـــد عـــىل 

م الــسلف الكتــاب والــسنة, ولكــن يعتمــد عــىل فهمــه إيامهــا ولــيس عــىل فهــ
هلــام, هــؤالء النــاس مــن علــامء الكــالم املحــدثني أو أولئــك العلــامء علــامء 
ًالكــالم القــدامى كلهــم حيكمــون عقــوهلم, ليــت عقلهــم كــان معتمــدا فقــط 
عـــىل الكتـــاب والـــسنة, ولـــيس كـــالفريق األول الـــذي يعتمـــد عـــىل الكتـــاب 
والـــسنة وعـــىل مـــنهج الـــسلف الـــصالح, ال أدري هـــذا املكـــان يتطلـــب منـــي 

قفة أرجو أن تكون قصرية للتفريـق بـني الـرجلني األول الـذي يعتمـد عـىل و
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح واآلخـر الـذي يعتمـد عـىل الكتـاب 
والسنة دون أن يلوي رأسه وعقله وفهمه إىل مـا كـان عليـه سـلفنا الـصالح, 
ـــــــاج إىل توضـــــــيح, أم أن األمـــــــر بحاجـــــــة إىل يشء مـــــــن  لعـــــــل هـــــــذا ال حيت

  ?التوضيح
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آذان إخواننا احلارضين وإخواننا  يف ً إذا كان هذا التفريق واضحا:الشيخ
هــذه فلــسفة نعرفهــا مــن : ًإذا كــان هــذا واضــحا فــأقول..احلــارضين الغــائبني 

أقدم حينام يعتمدون عىل الكالم وال أقول عىل العقل بعد ذاك التفـصيل, 
ملكـان وهـو وإنام عىل عقلهـم فقـط, يريـدون أن ينزهـوا اهللا عـز وجـل عـن ا

 )١١:الـشورى (﴾ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@﴿: منزه عن املكان بحكم قول اهللا عز وجل
﴿@@@@flõbfl‘@bflàči@bÛg@čéčàÜčÇ@žåčß@đõžïfl’či@flæìİîčzŽí@üflë﴾)فاهللا عز وجل كام نعلـم )٢٥٥:البقرة 

ًمجيعا عىل اختالف الفرق اإلسالمية كـان اهللا وال يشء معـه, مل يكـن ثمـة 
كان, ثـم خلـق اهللا عـز وجـل املكـان والزمـان, فلـذلك فـال شـك زمان وال م

مكان, ولكـن الـذي جيـب االنتبـاه لـه أن  يف وال ريب أن اهللا عز وجل ليس
تلك الكلمة احلبشية إذا صحت هذه النسبة يتبني لنا هبذه الكلمة املوجزة 

ُإن املكـان خملـوق وال يعقـل أن : أهنا كلمة حق أريد هبا باطل, أي قـوهلم
هــذا كــالم صــحيح, لكــن هــي كلمــة ..خملــوق يف ًن اهللا عــز وجــل حــااليكــو

راد هبــذه الكلمـــة? يريـــدون أن  ُـــحــق أريـــد هبـــا باطــل, مـــا هـــو الباطــل الـــذي ي
 يعطلــوا اهللا عــز وجــل عــن صــفاته وعــن أســامءه تبــارك وتعــاىل املــرصح هبــا

 القرآن ويف السنة الصحيحة, فنحن نقول معهـم بـأن اهللا عـز وجـل لـيسيف 
القـــــرآن  يف , ولكـــــن هـــــل يقولـــــون معنـــــا كـــــام قـــــال اهللا عـــــز وجـــــلمكـــــانيف 
﴿@@@ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa﴾)هل يقولون معنا اآلية الكريمة ?]٥:طه ﴿@čéžîÛg

@@@@@ŽéŽÈÏžŠflí@Ž|čÛbŞ–Ûa@ŽÝflàflÈÛaflë@ŽkğîİÛa@ŽáčÜØÛa@Ž†flÈž–flí﴾) هـل يقولـون معنـا كـام ?)١٠:فـاطر 
flàÛa@ŽxŽŠžÈflm@@@@čéžîÛg@ŽëşŠÛaflë@òØčöý@¿@@@@@@@flÑÛc@fĺ@﴿: قال ربنـا čžàfl@ŽêŽ‰afl†Ôčß@flæb×@âžìflí

đòfläfl﴾)ًهــل يقولــون? اجلــواب مــع األســف ال, إذا .. هــل يقولــون?)٤:املعــارج
تلــك كلمــة حــق أريــد هبــا باطــل, واآلن سيتــضح لكــم ولكــل مــن قــد يكــون 
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 اهللا عـز إن: ترسبت إليهم أو إليهن يشء من شبه أولئك األحبـاش, سـنقول
هــذه اآليــات ويف غريهــا, ويف أحاديــث كثــرية وكثــرية  يف وجــل قــد وصــف

أن لــــه تبــــارك وتعــــاىل صــــفة العلــــو, فــــال جــــرم أن ..ًجــــدا أن لــــه صــــفة العلــــو
 ســبحان ريب األعــىل, وأن مــن أدب الــتالوة: املــصيل حيــنام يــسجد يقــول

أن صــالة الليــل, إذا قــرأ اإلمــام ســبح اســم ربــك األعــىل  يف قيــام الليــليف 
سـبحان ريب األعـىل, ونحـو ذلـك مـن نـصوص : يقول املقتـدون مـن وراءه

الكتــاب والــسنة قاطعــة الداللــة عــىل أن هللا عــز وجــل صــفة العلــو  يف كثــرية
مكان أن  يف عىل املخلوقات كلها, هل هم يقولون مع قوهلم إن اهللا ليس

 اهللا عىل العرش استوى? ال يقولون بذلك, والسبب يعود إىل أمـرين اثنـني
 يف إما أن يكون األمر هذا يعود إىل انحراف: واألمر كام يقال أحالمها مر

العقـــل والفهـــم, وإمـــا أن يكـــون القـــصد  يف الفكـــر والعقـــل بـــل وإىل نقـــص
اهلـــدم لإلســــالم مــــن أقــــوى جوانبــــه أال وهــــو العقيــــدة املتعلقــــة بــــاهللا تبــــارك 

وا مــا ســواء كــان قــوهلم هــذا بــأن ينكــر..وتعــاىل, وكــام علمــتم أحالمهــا مــر
تلك اآليات والنـصوص مـا ذكرنـا منهـا ومـا مل نـذكر  يف رصح اهللا عز وجل

العقـــل  يف ًبـــأن هللا صـــفة العلـــو, إنكـــارهم هلـــذه الـــصفة إمـــا أن يكـــون نقـــصا
  .ًوالفهم والعلم, وإما أن يكون كيدا لإلسالم واملسلمني فأحالمها مر

ًعدما, مكان خلقه بعد أن كان  يف اهللا عز وجل ليس: نحن سنقول اآلن
هذه حقيقة ال شك وال ريب فيها, لكن هل اهللا عز وجل فوق املخلوقـات 

مكـان ال تـالزم? وهنـا يظهـر جهـل هـؤالء أو كيـدهم, ال  يف كلها وهو لـيس
ًتالزم إطالقا بني إثبات صفات العلو هللا عـز وجـل عـىل املخلوقـات كلهـا, 
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ًد به شيئا كان ُوبني أن يكون هو يف مكان; ألن املكان حينام يطلق إنام يرا
  .ًمسبوقا بالعدم ثم خلقه اهللا عز وجل

ًإذا هـؤالء الــذين يبــدؤون الكــالم بالفلـسفة الكالميــة املكــان خملــوق أم 
  ليس بمخلوق?

  .نعم هو خملوق
  مكان خلقه? يف هل يليق باهللا عز وجل أن يكون

  . ال يليق:اجلواب
  مكان? يف إن اهللا: ًإذا كيف يقال

مكــان إال املنحــرفني عــن  يف ني يقــول إن اهللاال أحــد مــن املــسلم: نقــول
طائفـــة تثبـــت املكـــان هللا ولعلكـــم : الكتـــاب والـــسنة, هنـــاك طائفتـــان اثنتـــان

تسمعون هـذا اإلثبـات مـن ألـسنة مـن ينتمـون إىل أهـل الـسنة واجلامعـة مـن 
بعـــض املجـــالس طاملـــا  يف ًبـــني أظهرنـــا, ال نـــذهب بكـــم بعيـــدا عنـــا فأحـــدنا

سلمني وليـسوا مـن األحباشــيني, طاملـا ســمعناهم ًسـمع بأذنيـه قــائال مـن املــ
هــــذه عقيــــدة ..! كــــل الوجــــود يف كــــل مكــــان, اهللا موجــــود يف اهللا: يقولــــون

ًليست من عقائد املسلمني إطالقا, وهذا إنام هو عقيدة طائفة من طـائفتني 
 يف ًانحرفتـــا عـــن العقيـــدة الـــصحيحة التــــي ذكرناهـــا آنفـــا مـــن املقطـــوع هبــــا

ي أن اهللا عز وجل عىل العرش اسـتوى, هـم املعتزلـة القرآن ويف السنة وه
ًقـــديام وحـــديثا, املعتزلـــة القـــدامى يـــرصحون بـــأن اهللا كـــل مكـــان, ومـــن  يف ً

ُهــؤالء الطوائــف التــي ال تعــرف اليــوم باســم املعتزلــة لكــنهم يعرفــون باســم  ُ
ًآخر وهم طائفة من اخلـوارج الـذين نعـرف مجيعـا شـيئا مـن تـارخيهم ومـن  ً
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ري من العقائد الصحيحة تلـك الطائفـة املوجـودة اليـوم هـم كث يف انحرافهم
اإلباضـــية اآلن يتبنــــون عقيـــدة املعتزلـــة أن اهللا عــــز ..املعروفـــون باإلباضـــية

كــل مكــان, ال كــالم لنــا اآلن مــع هــؤالء; ألهنــم قــد عــرفتم بــأهنم  يف وجــل
كـــل مكـــان, لكـــن مـــع األســـف  يف مبطلـــون حيـــنام حيـــرشون اهللا عـــز وجـــل

وأن تتــذكروا أن هــؤالء األحبــاش وأمثــاهلم حيــنام يلتقــون جيــب أن تتنبهــوا 
عقيــدهتم الــصحيحة  يف مــع بعــض املــسلمني أو املــسلامت ويــشككوهنم

وهــي أن اهللا عــز وجــل عــىل العــرش اســتوى, كيــف ال كيــف كــام تعلمــون, 
جمــالس أهــل الــسنة  يف فبــدل أن يعــاجلوا مــا نــسمعه..وهــذا لــه بحــث آخــر

كـل مكـان, بـدل أن يعـاجلوا  يف  اهللا موجودواجلامعة كام يقولون اليوم إن
هــذا اخلطــأ يعــاجلون عقيــدة صــحيحة باســم إنكــار هــذا اخلطــأ, فاملعتزلــة 

ًقــديام ومــن عــىل شــاكلتهم مــن اإلباضــية حــديثا يــرصحون بــأن اهللا كــل  يف ً
مكــان, وهــذا ضــالل مــا بعــده ضــالل, ولعلنــا نعــرج لتفــصيل يشء مــن هــذا 

  ..الضالل
ًمكـــان مطلقـــا  يف  الـــذين يقولـــون إن اهللا لـــيسأمـــا الطائفـــة األخـــرى فهـــم

ًسواء كان املكان مكانا وجوديا أي الـذي كـان عـدما ثـم خلقـه اهللا, أو كـان  ً ً
ًمكانا ذهنيا, كلنا يعلم كام ذكرت لكم آنفا بأن اهللا عز وجل كان وال زمان  ً ً

مكان? إن كان املقصود باملكان مكان املخلوق  يف وال مكان, فهل كان
هــذا العــدم الــذي كونــه  يف ًان وال يشء معــه مطلقــا, أمــا إن كــانفحاشــاه, كــ

ًفيام بعد فجعل قسام منـه خلقـا بقولـه ً :﴿@@ŽæìØflîÏ@žå×﴾) فـاهللا كـان )١١٧:البقـرة 
مكــان خملــوق, هــذا  يف وهــو مــن هــذه احليثيــة ال يــزال كــام كــان, أي لــيس

 يف فالطائفة األخرى ينكرون أن يكون اهللا عز وجل كام كان..ًواضح جدا
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مكــــــان, ولــــــذلك فهــــــم ال يثبتــــــون لــــــه صــــــفة العلــــــو عـــــــىل  يف األزل لــــــيس
املخلوقات كلها, هؤالء هلم قولة من أبطل ما يقولـه كـافر ال أقـول مـسلم, 

ضـالهلم عـرفتم املعتزلـة  يف هؤالء الفريق الثاين الذين خيـالفون املعتزلـة
ن إن هذا ضالل واضح وال حيتـاج إىل بيـا..! كل مكان يف إن اهللا: يقولون

مكـــان كـــام  يف شـــاء اهللا عـــىل األقـــل اآلن, أولئـــك الـــذين يقولـــون اهللا لـــيس
تقول املعتزلة وكام تقـول األحبـاش, هـؤالء ال يقولـون إن اهللا عـز وجـل لـه 
صــفة العلــو عــىل املخلوقــات كلهــا, ال يعلــم كيفيــة ذلــك إال اهللا عــز وجــل 

حباش فأرجو ماذا يقولون? يقولون اسمعوا اآلن وانتبهوا, وهذه عقيدة األ
ن الوسوســـة إلـــيهم أن يعرفـــوا حـــصيلة وسوســـتهم أال وهـــي  ن متكنـــوا م ْم ـــْ ِ ـــ َ
جحـــد اخلـــالق واملـــصري إىل اإلحلـــاد املطلـــق كـــام هـــو مـــذهب الـــشيوعيني 

ال يشء إال املــــــادة, : والــــــدهريني والزنادقــــــة واملالحــــــدة الــــــذين يقولــــــون
 فــوق وال اهللا تبــارك وتعــاىل ال: اســمعوا اآلن بــامذا يــصفون رهبــم? يقولــون

حتت وال يمني وال يسار وال أمام وال خلف, ال داخل العامل وال خارجـه, 
ها نحن اتفقنا معهم املكان خملـوق وهـو العـامل, فـاهللا لـيس داخـل العـامل, 

ًأيــضا لــيس خــارج العــامل? هــذا هــو اإلحلــاد وهــذا : ولكــن مــا بــاهلم يقولــون
 النفـي فقـالوا بعـد التعطيـل ويف يف ًهو اجلحد املطلق, زاد بعـضهم إغراقـا

ًال متصال به وال منفصال عنه, : ال داخل العامل وال خارجه, قالوا: أن قالوا ً
  .ًهذا هو اجلحد, هذا الذي يقوله الدهريون مجيعا

ويعجبنــي هبــذه املناســبة منــاظرة وقعــت بــني شــيخ اإلســالم وبــني بعــض 
م ابـن ُعلامء الكالم من أمثال األحباش هؤالء كانوا قد شكوا شـيخ اإلسـال

وجيسم ..دمشق, بأنه يقول كذا وكذا وكذا يف تيمية إىل حاكم البلد يومئذ
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ويتهمونه بام ليس فيه, وطلبوا عقد جملس مناظرة معه, فاسـتجاب األمـري 
لــذلك ودعــا شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة واملخــالفني لــه, فجلــسوا أمــام األمــري 

 اآليـــات فـــسمع األمـــري دعـــوى هـــؤالء املـــشائخ, وســـمع مـــن شـــيخ اإلســـالم
ُواألحاديث التي تثبت هللا عز وجل صـفة العلـو عـىل خلقـه مـع التنزيـه التـام 

ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@@@@﴿القـــرآن  يف كـــام هـــو مـــرصح بـــه
Žč–fljÛa﴾)فلـام سـمع كـالم الـشيخ مـن جهـة وكـالم أولئـك العلـامء )١١:الشورى 

ــ هــؤالء قــوم : از قــالمــن جهــة أخــرى قــال وهــذا يــدل عــىل عقــل وذكــاء ممت
 يف أنــاس يقولــون عــن رهبــم باختــصار, مــا..أضــاعوا رهبــم, هــذه كلمــة حــق

حـــسبكم أن تتـــذكروا احلـــصيلة ال داخـــل العـــامل وال ..داعـــي نعيـــد علـــيكم 
ًخارجـه, ال متـصال بـه وال منفــصال عنـه, صـدق ذلـك األمــري حيـنام قـال عــن  ً

 يف نــا ألفــصح رجــلهــؤالء قــوم أضــاعوا رهبــم; ألننــا إذا قل: هــؤالء األقــوام
اللغــة العربيــة صــف لنــا املعــدوم الــذي ال وجــود لــه? ملــا اســتطاع أن يــصفه 

الـــذي لـــيس داخـــل : بـــأكثر ممـــا يـــصف هـــؤالء معبـــودهم ورهبـــم, املعـــدوم
العــــامل وال خارجــــه, فهــــل اهللا كــــذلك? حاشــــا هللا, كــــان اهللا وال يشء معــــه, 

ني املجـسمة احلقيقـة يـصف الطـريق يف لذلك قال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة
الــــذين يــــشبهون اهللا بــــبعض خملوقاتــــه, هــــؤالء الــــذين يتــــسرت مــــن ورائهــــم 

 يف ًاألحبــــاش هــــؤالء فينكــــرون أن يكــــون هللا مــــثال صــــفة اليــــد التــــي ذكرهــــا
ًالقــرآن والــصفات األخــرى التــي قــد نتعــرض لــذكر يشء منهــا قريبــا إن شــاء 

وصـف ًوصف هؤالء ابـن تيميـة املجـسمة بوصـف دقيـق جـدا كـام أنـه ..اهللا
: وصــــف جيمعهــــم الــــضالل قــــال يف ّاملعطلــــة وقــــرن الطــــائفتني ومجعهــــم

ًم يعبــد صــنام واملعطل يعبــد عــدما, اهللا لــيس جــسامِّجــسُامل ًً ــ حاشــا هللا, ..! ّ
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﴿@@@@@Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴾)أمـا املعطـل فيعبـد عـدما, )١١:الشورى ً

ً, ال متصال به وال منفصال عنه هذه كيف? ال داخل العامل وال خارج العامل ً
هــي عقيــدة املعتزلــة وعلــامء الكــالم ومــنهم األشــاعرة اليــوم, ومــنهم بعــض 
ًاملاتريدية قديام وقد يكونون اليوم عامة املاتريدية حيث ال يقولون بقولة 

ي الــسلف احلــق التــي قاهلــا بعــض املاتريديــة القــدامى الــذين متــسكوا هبــد
  :الصالح فقال قائلهم بحق

 بــال وصــف الــتمكن واتــصال ورب العرش فـوق العـرش لكـن
åflÇ@ĞïčäflÌÛ@fléÜÛa@Şæg@fĺ@@@﴿: أي أن اهللا عز وجل كام قال čàÛbflÈÛa@﴾)فاهللا )٦:العنكبوت 

عز وجل استوى عىل العرش أي استوى عىل املخلوقات كلها لـيس ألنـه 
ًبحاجة إليها وإنام ليكون مهيمنا وقاهرا لكل خملوقاته ً.  

أيت هنا أن نقول هلـؤالء األحبـاش وأمثـاهلم مـن املنحـرفني عـن عقيـدة ي
السلف الصالح أن اهللا عز وجل فوق العرش استعىل بنص القـرآن الكـريم 

مكــان,  يف وتفــسري الــسلف الــصالح هــا أنــتم تقولــون إن اهللا عــز وجــل لــيس
ـــا سينكـــشف الربقـــع عـــن هـــؤالء  هـــل جيـــوز للمـــسلم أن يقـــول أيـــن اهللا? هن

ن بتنزيــه اهللا عــز وجــل عــن املكــان املخلــوق, لكننــا نــسأهلم هــل املتــسرتي
أكثـــر مـــن نـــصف  يف جيـــوز للمـــسلم أن يقـــول أيـــن اهللا? إعتقـــادي وجتربتـــي

ـــقـــرن مـــن الزمـــان أهنـــم يـــأبون أن ي سأل املـــسلم مثـــل هـــذا الـــسؤال أيـــن اهللا? ُ
  :بالتايل من باب أوىل أهنم يأبون أن يكون جواب هذا السؤال

 هــو الــذي ســن لنــا نحــن صًلــسامء, علــام بــأن النبــي ا يف  اهللا عــز وجــل
معرش املسلمني املتبعني للكتاب والسنة وعىل منهج السلف الصالح هـو 
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أين اهللا? وبالتايل : إيامنه باهللا عز وجل يف الذي سن لنا أن نسأل من نشك
الــسامء, لكــن هــذا ال بــد أنــه بحاجــة  يف اهللا: ســن لنــا اجلــواب أن يكــون هــو

الـــسامء, وهـــذا ســـأقوم بـــه إن  يف بيـــان, أي حيـــنام نقـــول اهللاإىل يشء مـــن ال
 شــاء اهللا بعــد أن أذكــر إخواننــا وأخواتنــا الــسامعات بحــديث أخرجــه األئمــة

كتـــبهم واتفـــق علـــامء احلـــديث وعلـــامء التفـــسري وفقهـــاء األئمـــة األربعـــة يف 
وغريهم عىل صحة احلديث التايل, وقد أخرجه من أهـل احلـديث اإلمـام 

موطئـــه ومـــن بعـــده اإلمـــام  يف مالـــكحه ومـــن قبلـــه اإلمـــام صـــحي يف مـــسلم
ًمــسنده, وغــريهم كثــري وكثــري جــدا ممــن تبعــوهم بإحــسان, ذلــك  يف أمحــد

احلديث هو ما جاء بالسند الصحيح عن معاوية بن احلكم الـسلمي ريض 
 فعطـس رجـل بجانبـه فقـال لـه صًاهللا تعاىل عنه أنه صىل يومـا وراء النبـي 

, فنظــروا إليــه بــأطراف أعيــنهم مــسكتني لــه, لكنــه يرمحــك اهللا: وهــو يــصيل
يبدو أنه كان حديث عهد باإلسالم حديث عهد بمعرفـة األحكـام املتعلقـة 
ًبالـــصالة, ولـــذلك فقـــد ضـــاق هبـــم ذرعـــا حيـــنام رآهـــم ينظـــرون إليـــه نظـــرة 

واثكــــل أميــــاه, مــــا بــــالكم تنظــــرون إيل? : ًتــــسكيت لــــه, فقــــال رافعــــا صــــوته
ً, أيضا يتابعونـه باإلسـكات, فحينئـذ كأنـه تبـني ًفأخذوا رضبا عىل أفخاذهم

فلــام قــىض : أنــه عــىل خطــأ, فــذكر مــن هديــه عليــه الــسالم ولطفــه معــه قــال
ّ الــصالة أقبــل إيل فــواهللا مــا قهــرين وال كهــرين وال رضبنــي صرســول اهللا 

إن هــذه الــصالة ال يــصلح فيهــا يشء مــن كــالم «: وال شــتمني وإنــام قــال يل
, ملا وجد هذا الرجـل هـذا اللطـف »تكبري وحتميدالناس إنام هي تسبيح و

القـــرآن  يف وكـــل يشء مـــن معدنـــه مجيـــل فهـــو الـــذي وصـــفه رب العـــاملني
 يف  حيـنام وجـد منـه هـذا اللطـف)٤:القلـم (﴾áîčÄflÇ@ÕÜŽ@óÜflÈÛ@ÙŞãgflë@@@﴿الكـريم 



@lbnØ!@íÝÉÜa@¶bÉm@ 
 ١٨٠ 

الـصالة وتكلـم وال  يف ًالتعليم طمع أن يـزداد علـام بعـد أن عـرف أنـه أخطـأ
فــــال : ًيــــا رســــول اهللا إن منــــا أقوامــــا يتطــــريون قــــال: الم, فقــــالجيــــوز لــــه الكــــ
إن منـا : فـال تـأتوهم, قـال: ًإن منا أقواما يأتون الكهان, قـال: يصدنكم, قال

ًأقوامــا خيطــون بالرمــل, رضب الرمــل معــروف إىل اليــوم مــع األســف, قــال 
قد كان نبي من األنبياء خيط فمن وافق خطه خطه «: عليه الصالة والسالم

والـــشاهد اآلن يـــأيت, ومـــا مـــىض حيتـــاج إىل ..يـــا رســـول اهللا: , قـــال»ذاكفـــ
يـا : قـال..حمارضة بل وأكثر من حمارضة, ولكـن الـشاهد اآلن هـو مـا يـأيت

ُأحد فسط يف ًرسول اهللا يل جارية ترعى غنام يل ً الذئب يومـا عـىل غنمـي اُ
ّوأنــا رجــل أغــضب كــام يغــضب البــرش فــصككتها صــكة وعــيل عتــق رقبــة, 

, فلــــام جــــاء قــــال هلــــا عليــــه الــــصالة »هاهتــــا«: عليــــه الــــصالة والــــسالمفقــــال 
أنـت رسـول : مـن أنـا قالـت: الـسامء قـال هلـا يف : قالـت?أيـن اهللا«: والسالم

  .»اعتقها فإهنا مؤمنة: اهللا قال لسيدها
هـــذا احلـــديث اتفـــق علـــامء املـــسلمني عـــىل اخـــتالف ختصـــصاهتم مـــن 

ري وعلــامء الفقــه وعلــامء علــامء احلــديث وهــذا ختصــصهم, وعلــامء التفــس
كلهم اتفقوا عىل تصحيح هذا احلديث إال علـامء الكـالم الـذين ..التوحيد

ــــون رؤوســــهم ويتبعــــون أهــــوا ــــردءيركب ون هــــذا احلــــديث ُّهم فهــــم الــــذين ي
بعقـــوهلم العقـــول التـــي عـــرفتم أهنـــا ال قيمـــة هلـــا, هـــذا احلـــديث ســـن لنـــا أنـــه 

: اب املعتزلــة أو اإلباضــيةجيــوز لنــا أن نــسأل األحباشــيني وأمثــاهلم مــن أذنــ
هـــذا الـــسؤال ال جيـــوز, : أيـــن اهللا? فـــرتاهم حيـــارى, واجلـــريء مـــنهم يقـــول

ـــ هـــو الـــذي سص وهـــم جيهلـــون أن النبـــي ً هـــذا الـــسؤال ألمتـــه, فهـــم إذا َّنَ
يــردون عــىل نبــيهم الــذي يزعمــون أهنــم يؤمنــون بــه, ثــم كــان اجلــواب مــن 
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كتــاب موجــود, إن بعــض الــسامء, قــد ال تــصدقون ولكــن ال يف اجلاريــة اهللا
الـسامء هـي عقيـدة  يف العرص احلارض يقولون إن القول بأن اهللا يف العلامء

السامء هـي  يف اجلاهلية وليست عقيدة املسلمني, وأن هذه الكلمة أن اهللا
القرآن الكريم, واهللا كام تعلمون مـن سـورة  يف حكاها عنهم رب العاملني

žåflß@žáŽnäčßcc@@@¿@čõbflàŞÛa@@@ŽáØči@flÑčž‚flí@žæc@@@@@@@Ž‰ìŽàflm@flïčç@afl‡hÏ@flž‰þa@,@@@@žáŽnäčßc@žâc@﴿تبـارك 
žåflß@@@¿@@@@@@@Šíč̂ flã@flÑžî×@flæìŽàÜžÈflnflÏ@bĆjč•bfly@žáØžîÜflÇ@flÝčžŠŽí@žæc@čõbflàŞÛa﴾) ١٧، ١٦:امللـك( 

هنــاك قـــسم آخــر أقـــرب إىل اهلـــدى وأبعــد عـــن ضــالل القـــسم األول الـــذين 
لـــسامء هـــو قـــول اجلاهليـــة يتـــأولون هـــذه اآليـــة ا يف قـــالوا إن القـــول بـــأن اهللا

السامء, يعني املالئكة, وهذا مـن شـؤم مـا يـسمونه  يف يقولون من: بتأويل
  .باملجاز إهنم يسلكون طرق املجاز لتعطيل الصفات اإلهلية

يـــأيت هنـــا أحاديـــث كثـــرية إلبطـــال مثـــل هـــذا التأويـــل مـــن ذلـــك احلـــديث 
ناس ال يعلمون بل ال يفقهون ما به املتداول بني الناس اليوم ولكن أكثر ال

 الرامحــون يــرمحهم الــرمحن, ارمحــوا مــن«: يتكلمــون, ذلــك احلــديث هــو
 يف هـــو اهللا, مـــن: الـــسامء يف  مـــن»..الـــسامء يف األرض يـــرمحكم مـــنيف 

ــــوان ومــــن دواب إىل آخــــره: األرض ــــسان ومــــن حي هــــذا ..خلــــق اهللا مــــن إن
@¿@žåflß@žáŽnäčßcc@﴿: احلــديث ألنــه يوضــح املعنــى املقــصود مــن قولــه تعــاىل

čõbflàŞÛa﴾يف الـسامء; ألن يف ً وهـذا الـذي قلـت آنفـا ربـام نعـرج لبيـان معنـى 
بعــــض األحيــــان بمعنــــى الظرفيــــة,  يف مــــن حيــــث االســــتعامل العــــريب تــــأيت

ُـــوأحيانــا تــأيت بمعنـــى آخــر مـــن حــروف اجلــر فتـــأيت بمعنــى عـــىل, فيــا ت رى ً
هود, أي إهنا ظرف? اجلـواب هذه اآلية هل هي باملعنى املع يف  هنا»يف«

الـسامء أهنـم  يف ال, ومن هنا يظن علامء الكالم أهنم إذا نفـوا أن يكـون اهللا
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احلقيقة نزهوه عن فهمهم اخلطأ لآليـة, لكـن قـد أنكـروا أن  يف نزهوه, هم
الـــسامء أنـــه  يف الـــسامء, فجهلـــوا معنـــى أن اهللا يف  اهللا:يقولـــوا كـــام قـــال اهللا

ً هــذه اآليــة مفــرسا ىهــذه احلالــة يلتقــي معنــيف  عــىل الــسامء, ويف ذلــك أو
  مـن,»الـسامء يف األرض يـرمحكم مـن يف ارمحوا من«: باحلديث السابق

جوف األرض من ديدان وحرشات  يف األرض ليس املقصود من كانيف 
ًوو إىل آخــره, وإنــام املعنــى واضــح جــدا مــن عــىل األرض, مــن تتعــاملون 

 ..ذلــل اهللا لكــم مــن احليوانــاتمعهــم مــن بنــي جنــسكم مــن اإلنــس أو ممــا 
الـــسامء, أي مـــن عـــىل الـــسامء  يف ارمحـــوا مـــن عـــىل األرض يـــرمحكم مـــن

ًحه هذا احلديث يلتقي متاما مـع كـل اآليـات ِّوضُحينئذ هذا التفسري الذي ي
التي ذكرنا بعضها وأحاديث أخرى أن اهللا عز وجل له صفة العلـو, فحيـنام 

 يف هم ممــن هــم عــىل شــاكلتهمنوجــه الــسؤال إىل هــؤالء األحبــاش أو غــري
 يف اهللا: ضــــالهلم أيــــن اهللا? جيــــب أن يكــــون جــــواهبم كــــام قالــــت اجلاريــــة

 ظرفيــــة? ال, وإنــــام بــــاملفهوم الــــذي "يف"الــــسامء, لكــــن لــــيس بمفهــــومهم 
ـــــا; أي ـــــه ســـــلفنا الـــــصالح ثاني ًوضـــــحه احلـــــديث أوال وكـــــان علي  يف أن اهللا: ً

مــا عــالك فهــو ســامء, الــسامء أي عــىل الــسامء, أي عــىل العــرش; ألن كــل 
ًفحينئـــذ تـــسد الطـــرق كلهـــا أمـــام هـــؤالء األحبـــاش الـــذين يظنـــون أوال أنـــه ال 
 ًجيــوز أن يــسأل املــسلم أيــن اهللا, وثانيــا يظنــون أنــه ال جيــوز أن يقــول أن اهللا

ــ هــو الــذي سصالــسامء بعــد أن تبــني هلــم أن النبــييف  أيــن :  هــذا الــسؤالَّنَ
 اهللا: إليامن حينام نطقت بلفظ القرآناهللا? وهو الذي شهد لتلك اجلارية با

  .السامءيف 
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يتبــني لنــا الفــرق بــني احليــاة التــي ..وهنــا عــربة ال بــد مــن أن أذكرهــا وهــي
 حتى اجلارية راعية الغـنم, صعهد النبي  يف كان يعيشها عامة املسلمني

وبني ما يعيشه اليوم عامة املـسلمني وكثـري مـن خاصـتهم; ألن هـذا الـسؤال 
ــــجُلــــو و  كثــــري مــــن اخلاصــــة وفــــيهم بعــــض كبــــار علــــامء األزهــــر الــــذي ه إىلِّ

ــاألزهــر الــرشيف, إذا وجه إلــيهم هــذا الــسؤال: يوصــف فيقــال أيــن اهللا? مل : ِّ
العــــرص  يف جييبــــوا بجــــواب اجلاريــــة, مــــا هــــذه الفارقــــة بــــني كبــــار العلــــامء

احلـــارض ال جييبــــون عـــن ســــؤال الرســـول عليــــه الـــسالم بيــــنام راعيـــة الغــــنم 
هـــــذا دليـــــل أن : لـــــصحيح هلـــــذا الـــــسؤال الوجيـــــه, أقـــــولتعـــــرف اجلـــــواب ا

ًالعهــــــد األول كــــــانوا ربــــــوا مجيعــــــا ال فــــــرق بــــــني خاصــــــتهم  يف املــــــسلمني
 فــــيام يتعلــــق عــــىل األقــــل صًوعــــامتهم, كــــانوا ربــــوا مجيعــــا برتبيــــة النبــــي 

ًبالعقيدة التي ال بد لكل مسلم أن يكون فامها هلا أوال, ثم مؤمنا هبا, هـذه  ًً
اجلاريــة ال نتــصور أهنــا : العقيــدة الــصحيحة? اجلــوابجاريــة كيــف عرفــت 

كانــت تــتمكن أن حتــرض حلقــات العلــم التــي كــان حيــرضها كبــار أصــحاب 
 وخاصتهم, بينام اآلخرون ما كانوا حيرضون جلسات الرسول صالنبي 

ً بن اخلطاب ريض اهللا عنه حينام بلغ حـديثا مـن عمرعليه السالم, إذا كان  ّـ ُ
األســـواق, إذا كـــان  يف شـــغلنا الـــصفق: ه نـــدم فقـــال ريض اهللا عنـــأيب هريـــرة

 فــامذا نقــول عــن الــصحابة اآلخــرين, ومــاذا نقــول عــن النــساء, بــل عمــرهــذا 
  .ًماذا نقول أخريا عن اجلواري وعن راعية الغنم

أريد من هذه التوطئة كيف فهمت هـذه اجلاريـة هـذه العقيـدة الـصحيحة 
 العلـم? إهنـا كانـت تعـيشالتي إىل اآلن مل يفهمهـا بعـض اخلاصـة مـن أهـل 

ــوحُجــو ميف  ًالــدنيا إطالقــا بــسبب  يف التوحيــد الــصحيح, ال مثيــل لــه يف دِّ
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وجــــود الرســــول عليــــه الــــسالم, بــــسبب وجــــود النــــور بــــني ظهــــراين أولئــــك 
الصحابة من الرجال والنساء من اخلاصة والعامة, هذه اجلارية تلقت هذه 

حة بــــل واألحكــــام العقيــــدة مــــن ســــيدها, فــــسيدها يــــسمع العقيــــدة الــــصحي
 ثـم ال يقتــرص عـىل االحتفــاظ هبـا بــل ينقلهـا إىل مــن صالـرشعية مـن النبــي

ًهو يعوله من ينفق عليه مادة, وينفق عليه أيضا علام ومعنى, من هنا نعرف  ً ً
ذلـك اجلـو  يف ملاذا عرفت اجلاريـة هـذه العقيـدة الـصحيحة; ألهنـا عاشـت

 يف املــسلمون يعيــشونفهمهــم للتوحيــد الــصحيح, أمــا اليــوم ف يف الوحيــد
عقائـد متفرقـة متـضاربة أشـد التـضارب ولـذلك فـال نجـاة  يف أجواء متباينة,

هذا الزمان إال أن يعودوا إىل مـا كـان عليـه الـسلف الـصالح,  يف للمسلمني
ً حيــنام قـال واصــفا للفرقـة الناجيــة صأنفـسهم خــرب نبـيهم  يف وأن حيققـوا

  .يبهي التي تكون عىل ما أنا عليه وأصحا: قال
مجلـة  يف أردت أن أختم الكلمة هبذا احلـديث, لكنـي تـذكرت أنـه كـان

مجلــة مــا ينكــرون  يف ًالــسؤال املطــروح آنفــا أن هــؤالء األحبــاش ينكــرون
ســبحان ..! اليـد جارحــة: اليـد التــي وصـف اهللا عــز وجــل نفـسه هبــا, يقولــون
اليــد التــي ذكرهــا اهللا  يف اهللا, وهــم يتكلمــون عــن أنفــسهم, فكيــف يقولــون

إهنا جارحة? هؤالء من أجهل الناس إن مل يكونوا مـن أضـل النـاس; ذلـك 
ألهنــم يقيــسون الغائــب عــىل الــشاهد, بــل يقيــسون غيــب الغيــوب وهــو اهللا 

منتهـى  يف منتهـى احلامقـة إن مل يكـن يف تبارك وتعاىل عـىل أنفـسهم, هـذا
ـــــــشاركهم ًالـــــــضالل, نحـــــــن نجـــــــارهيم جـــــــدال ال عقيـــــــدة وحاشـــــــى أن ن  يف ً

اهللا ذات متصف بصفات الكامل, هل تقولون معنـا? : قول هلمعقيدهتم, ن
ال فـذاك هـو الـذي يـدل : ال, فـإن قـالوا: نعم أو يقولـوا: ال بد أن يقولوا معنا
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عـــىل ضـــالهلم ويؤكـــد مـــا هـــم فيـــه فـــال كـــالم لنـــا معهـــم; ألن الكـــالم حينئـــذ 
يكون مع الزنادقة, واملفروض اآلن أننا نتكلم مع مسلمني يشهدون أن ال 

فـإذا قـالوا نحـن ..ًه إال اهللا وأن حممدا رسـول اهللا, ويـصلون وو إىل آخـرهإل
معكم بأن اهللا عز وجل له كل صفات الكـامل, فـإذا قـالوا هـذه الكلمـة فقـد 
تناقضوا حينام قالوا اهللا ذات وله صفات, وأنت أهيا املتكلم بكالم علامء 

 فهــل ذاتــك الكــالم حيــنام تقــول اليــد جارحــة هــذه جارحــة بالنــسبة لــذاتك,
كــذات اهللا أو ذات اهللا كــذاتك? ســتقول حاشــى هللا, ذاتــه ليــست كالــذوات, 
ًوبالتايل صـفاته ليـست كـسائر صـفات املخلوقـات, إذا انتهـت املـشكلة يـا 

 الــصفات مــا يقــال يف الــصفات, يقــال يف الــذات مــا يقــال يف يقــال..مجاعــة
ًالـــذات إجيابـــا وســـلبا اهللا ذات لـــه كـــل صـــفات الكـــامل ومنـــزيف  ه عـــن كـــل ً

ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@@@@﴿: صــفات الــنقص, ذلــك قولــه تعــاىل
Žč–fljÛa﴾)فهو سميع وبصري صدق اهللا, لكن سمعه ليس كسمعنا, )١١:الشورى 

بــرصه لــيس كبــرصنا, ال بــد هلــؤالء املجــادلني بالباطــل واملتــسرتين بكــالم 
ا كل صفات اهللا عز وجل, ظاهره حق وباطنه باطل, ال بد هلؤالء أن ينكرو

الغالــب فيهــا اشــرتاك لفظــي لــيس  يف ملــاذا? ألن وصــف اهللا هبــذه الــصفات
 )٢:اإلنسان(﴾aĆč–fli@bĆÈîčàfl@ŽêbfläÜflÈflvÏ@@﴿حقيقي معنوي, اهللا عز وجل قال عـن آدم 

  ًووصف نفسه بأنه سميع بصري, إذا انتهى الوقت?
ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@@@﴿: جـل قـالإذا كـان اهللا عـز و: ًإذا ننهي هـذا الكـالم فنقـول

Žč–fljÛa﴾)ــشورى ً ووصــف آدم عليــه الــسالم بأنــه جعلــه ســميعا بــصريا, )١١:ال ً
: فعىل طريقة هؤالء األحباش وأمثـاهلم مـن املعطلـة ال بـد مـن أحـد شـيئني

ألنـه )]١١:الـشورى (﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@@@﴿: إما أن نقول إن اهللا ليس كام قـال
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 أو أن نقول ال هو كام وصف )٢:اإلنسان(﴾flvÏaĆč–fli@bĆÈîčàfl@ŽêbfläÜflÈ﴿: آدم يف قال
 ليس كذلك فال )٢:اإلنسان(﴾aĆč–fli@bĆÈîčàfl@ŽêbfläÜflÈflvÏ@@﴿آدم  يف به نفسه لكن قوله

ًبـد مـن تعطيـل أحـد الوصـفني إمـا مــا كـان مـنهام متعلقـا بـاهللا عـز وجـل وهــذا 
ًيــه الــسالم بأنــه جعلــه ســميعا ًكفــر, وإمــا مــا كــان متعلقــا بوصــف اهللا آلدم عل

ًبصريا إنكار أيضا هذا فهو كفر فهم دائرون مـا بـني كفـر وكفـر وذلـك عاقبـة  ً
  : من ال يتبع السلف الصالح, ولذلك قيل

  ابتداع من خلف يف وكل رش    اتباع من سلف  يف وكل خري
ًفنــــويص احلــــارضين مجيعــــا أال يــــصغوا لعلــــامء الكــــالم وال ألذنــــاهبم, 

عرفوا عقيـدة الـسلف ليكونـوا إن شـاء اهللا مهتـدين, واحلمـد هللا وعليهم أن ي
  .رب العاملني

  )٠٠: ٢٧: ٦٩٥/٤٣(و) ٠٠: ٠٠: ٦٩٥/٥٤"(اهلدى والنور"
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  مــــــــا أدري يــــــــا شــــــــيخ لعلــــــــك اطلعــــــــت عــــــــىل كتــــــــاب دفــــــــع شــــــــبه التــــــــشبيه : ســــــــؤال
 .ف التنزيهبأك

 . نعم اطلعت:الشيخ

 استفــسار عــن الكتــاب احلقيقــة يعنــي املــادة العلميــة َّي طيــب لــد:امللقــي
بخالف االستفسار عن املحقق يعني هذا ما هيمني ألين أعرف عن رأيك 

  .فيه
  طيب استفسارك عن ماذا إذن?:الشيخ

ــــن  يف  ســــؤايل عــــن املــــادة العلميــــة:امللقــــي الكتــــاب, يعنــــي مــــا ذكــــره اب
  أو قيمته العلمية? وزي, ميزانهاجل

 . قيمته العلمية كقيمة السقاف هذا:الشيخ

يعني احلقيقة الرجل ذكر يعني أشـياء فيهـا مـن الـسذاجة . أي نعم:امللقي
  .ًما فيها, لكن بعضها مثال

 . ليتها اقترصت عىل السذاجة, ليتها اقترصت عىل السذاجة:الشيخ

  . أي نعم:امللقي
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ضالل, وملؤهــا الــزور والبهــت واالفــرتاء عــىل  بــل هــي ملؤهــا الــ:الــشيخ
 .األئمة فيكفيك من املكتوب عنوانه

ال يبــصق «ً يعنــي مــثال مــسألة العلــو هــو ذكــر أنــه بتالقــي األدلــة أنــه :امللقــي
 »ًأحــدكم جتــاه القبلــة فــإن اهللا يعنــي ثــم أوىف وجــه القبلــة أو شــيئا مــن ذلــك

 الــسامء وجيمــع  عــىل عرشــه فــوق− تبــارك وتعــاىل− فكيــف جيمــع بــني اهللا 
  بني األحاديث هذه?

  .ً إذا أنت عندك شبهة:الشيخ
  . أعوذ باهللا:امللقي
  . وإال هذا السؤال نابع عن شبهة:الشيخ
ـــ يـــا شـــيخ واإلنـــسان دائـــام ينبغـــي لـــه أن يتحـــرز حتـــى لـــو س:امللقـــي ُ ئل أو ً

  .عرضت عليه هذه الشبهة يعرف كيف يرد عليها
  مع?ُكيف جي: يل قول معليش, لكن أنت عند شبهة; بدل:الشيخ
  ... أنا أصارحك أن الرجل هو:امللقي
 دعـك والرجـل, هـذا الرجـل كـذاب خلفـي أشـعري صـويف, وكـل :الشيخ

طيب فإذن .كيف جيمع, هذا سؤالك: بالء فيه, مالك وله, أنت اآلن تقول
  .علو اهللا عىل عرشه يف إشكال يف أنت عندك
  . نعم يا شيخ:امللقي
  . وأنا أجيبك:الشيخ
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  . نعم:يامللق
   األرض كلها حماطة بالسامء هل تعتقد هذه احلقيقة?:الشيخ
  . بالضبط:امللقي
 .طيب, فإذن اهللا فوق املخلوقات كلها: الشيخ
  . بالضبط:امللقي
  جتاهـك− عـز وجـل−  فإذن ال جيـوز البـصق جتـاه القبلـة; ألن اهللا :الشيخ

  .أي من نقطة من األرض كنتيف 
  . نعم:امللقي
مـــر هـــذه مـــن جهـــة, مـــن جهـــة أخـــرى ال جيـــوز مناقـــشة  وانتهـــى األ:الـــشيخ

ًاألخبـــار الغيبيـــة, وبخاصـــة مـــا كـــان منهـــا متعلقـــا بالـــذات اإلهليـــة باألفكـــار 
ومـا : − عـز وجـل− العقلية التي ال يمكن أن يقال فيهـا إال بأقـل ممـا قـال اهللا 

flàči@bÛg@čéčàÜčÇ@žåčß@đõžïfl’či@flæìİîčzŽí@üflë@b@@@@@﴿: آيــة الكــريس يف أيــش التــي
flõbfl‘﴾)٢٥٥:البقرة( ,﴿bÜîčÜÓ@bÛg@áÜčÈÛa@flåčß@žáŽnîčmëc@bflßflë﴾)فمن الضالل كل )٨٥:اإلسراء ,

ًالضالل حماولة تقريب األمور الغيبية خاصة ما كان منها متعلقا بالصفات 
اإلهليــة بحيــث أننــا نعقلهــا كــام يعقــل أحــدنا اآلخــر, هــذا أمــر مــستحيل, إن 

حلظـة واحـدة  يف كيـف اهللا: به قول مـن قـد يقـولمثل هذا السؤال وغريه يش
يـــي ويميـــت ويـــسمع األصـــوات املختلفـــة مـــن املاليـــني ُخيلـــق ويـــرزق وحي

  هذا الكالم?: الباليني من البرش واإلنس واجلن واملخلوقات, يقال
  .نعم: امللقي
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  يقال هذا الكالم?:  أسألك:الشيخ
ســــــبحانه −  حــــــق اهللا, وهــــــو حاصــــــل مــــــن اهللا يف ً طبعــــــا ال يقــــــال:امللقــــــي
  .− وتعاىل
  .. فإذن بارك اهللا فيك,:الشيخ

‡a@L@@@ôĆ†Žç@čéîčÏ@flkžífl‰@ü@ŽlbflnčØÛa@ÙčÛfl﴿: اذكـــر معنـــى قولـــه تعـــاىل
fĺ čÔŞnŽàÜčÛ﴾)من? ]٢، ١:البقرة ﴿čkžîflÌÛbči@flæìŽäčßžûŽí@flåíč̂ Ûa﴾)]٣:البقرة(.  

  . نعم:امللقي
, )٥:طـه (﴾ÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛaôflìflnža@”žŠflÈÛa@ó@﴿: − عز وجل−  فإذا قال اهللا :الشيخ

﴿@ŽéŽÈÏžŠflí@Ž|čÛbŞ–Ûa@ŽÝflàflÈÛaflë@ŽkğîİÛa@ŽáčÜØÛa@Ž†flÈž–flí@čéžîÛg﴾)ــاطر ŽxŽŠžÈflm@﴿, )١٠:ف
òØčöýflàÛa﴾)ــارج  يف الرامحــون يــرمحهم الــرمحن, ارمحــوا مــن «. الــخ)٤:املع

 الــخ, فــال ينبغــي أن يــشكل عــىل املــسلم »الــسامء يف األرض يــرمحكم مــن
بـــصق جتـــاه القبلـــة ألن اهللا أمامـــه? نعـــم, اهللا َيـــف هـــذا والرســـول ينهـــى أن يك

−  − إذا صـح التعبـري− أمامنا وفوقنـا, ولكـن فوقيتـه ليـست كفوقيتنـا وأمامتـه 
ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@@﴿:  ليـــست كمثلهـــا, وهكـــذا− ًأيـــضا
Žč–fljÛa﴾)فإياك أن يضلك السقاف وأمثاله)١١:الشورى ,.  

 نعم, طيب, وابن اجلوزي يا شيخ يعني, هل يصح الكتـاب هـذا :امللقي
  عنه, وهو حنبيل?

  . نعم هو حنبيل:الشيخ
  .ميزان اجلرح والتعديل يف  وهو:امللقي
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  . هو حنبيل نعم, ولكن هل تعتقد أن كل حنبيل معصوم:الشيخ
اجلــــــرح  يف  ال, لــــــيس كــــــذلك, لكــــــن الرجــــــل لــــــه منزلــــــة كبــــــرية:امللقــــــي
  . أو يشء من ذلكوالتعديل,
اجلــرح والتعــديل, لكــن أال تعلــم أن بعــض أهــل  يف  يــا أخــي نعــم:الــشيخ

  . صوفية− ًأيضا− اجلرح والتعديل وأهل العلم باحلديث فيهم 
  . إي نعم:امللقي
   تعلم?:الشيخ
  . نعم:امللقي
عــز − أن اهللا :  طيــب فهــذا مــن هــذا, هــل علمــت قــول ابــن اجلــوزي:الــشيخ
  . خارجه ال داخل العامل وال− وجل

  .نعم هذا قول األشاعرة :امللقي
  . قول ابن اجلوزي:الشيخ
  . قول ابن اجلوزي, ولكن من قال به قبله:امللقي
  .هاي, اهللا هيديك يف  شو بدك:الشيخ
  .ً جزاك اهللا خريا يا شيخ:امللقي
  اهللا ال داخـل العـامل :  أنا بأقولك هل علمت أن ابن اجلوزي يقول:الشيخ

  وال خارجه?
  . واهللا ما سمعت هذا يا شيخ إال منك اآلن:امللقي
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  .كتابه هذا جتده يف  اقرأه:الشيخ
  . أي نعم:امللقي
  . وهو هو إمام السقاف هذا اخلبيث:الشيخ
  . إي نعم:امللقي
  . والسالم عليكم:الشيخ
  . جزاك اهللا خري يا شيخ:امللقي
  . نعم, نعم:الشيخ
   كتب? يا شيخ أليس لك رد عىل السقاف هذا فيام:امللقي
  .ردود متوزعة يف :الشيخ
  . ستطبع يعني− إن شاء اهللا−  :امللقي
  .بعض املقدمات لبعض الكتب التي تطبع اآلن يف  نعم نعم:الشيخ
  .ً جزاك اهللا خريا:امللقي
  .− إن شاء اهللا−  وإياك :الشيخ

  )٠٠: ١٠: ٦٧٩/٢٢"(اهلدى والنور "
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ًالذين حيبون أن يستمعون للشيخ الشعراوي, الشيخ الـشعراوي خيـرج كثـريا : ..مداخلة

الـشيخ  يف نحـن نأخـذ عليـه بعـض املآخـذ: يعنـي..عىل التلفـاز, فنريـد نقـد أو بعـض املآخـذ
 .الشيخ الشعراويالشعرواي فلو تفضلتم بتوضيح بعض املآخذ عىل 

ي أشعري, يا ترى األخ عنـده فكـرة ِفَلَالذي نحن نعرفه عنه أنه خ :الشيخ
ســـابقة عـــن األشـــاعرة وعـــن اخللـــف الـــذين هـــم عـــىل خـــالف مـــا كـــان عليـــه 
السلف أو ال, ما يدريـه ألنـه ألول أول مـرة ألتقـي بـه فأنـا أريـد أن أعـرف مـا 

  .الذي عنده من املعلومات حول هذه النقطة بالذات
إسـالم أبـاد,  يف  الواقع أين سبق أن اجتمعت بالشيخ الـشعراوي:مداخلة

ومجعتنا صدفة كنت موظف هناك ومجعتنا فيه صدفة ودار احلـديث بينـي 
  .وبينه

  . مجيل:الشيخ
هـذا الوقـت قبـل عـرشين سـنة, قلـت  يف هل تـصيل? أنـا:  قال يل:مداخلة

  .لست مرتبط: كيف يعني تقطع? قلت له: أقطع, قال: له
ًتارة تصيل وتارة :  يعني:الشيخ ً...  
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النهـــار والليـــل أربعـــة : اليـــوم كـــم ســـاعة? قلـــت لـــه:  نعـــم, قـــال يل:مداخلـــة
: أقــسمها إىل ثالثــة أقــسام: كيــف تقــسمها? قلــت لــه: وعــرشين ســاعة, قــال

الــصالة ! طيــب: قــسم للعمــل وقــسم للنــوم وقــسم ال للعمــل وال للنــوم, قــال
أال يعقل أنك تتوجه إىل : ساعة, قالأتوقع نصف : كم تأخذ منها? قلت له

  ربك اخلالق وتصيل له نصف ساعة متقطعة من أربع وعرشين ساعة?
ًطبعا أعجبني هذا الكالم جدا, من ذاك الوقت التزمت وفعال اقتنعت ً ً.  

التلفـــــــاز, وبـــــــرصاحة  يف  احلمـــــــد هللا, فيـــــــا ســـــــيدي اآلن أنـــــــا أراه:الـــــــشيخ
لط ما بني األدب والدين إىل ق وخيِّشوُاألسلوب الذي يقدم فيه أسلوب م

  .ًفعال أنه يستمتع بأحاديثه ]فيشعر[آخره, فهو جيذب مشاهده أو مستمعه 
  .. يف  ويأيت بأشياء جديدة:مداخلة
 أشـــياء جديـــدة معـــارصة تتواكـــب مـــع العـــرص, فجئـــت عنـــد األخ :مداخلـــة

ال يـا أخـي هـذا خطـر عليـك وعـىل : نارص وتكلم, وعند إخوة آخرين قالوا
ذا الرجـل خيــرتع أشـياء خــالل حديثـه, وحمتمــل أن تكـون خطــأ, اجليـل, هــ

فال تلتزم فيه, فبمناسبة تـرشيفكم لنـا هنـا أرجـو أن أسـمع الـيشء املناسـب 
  .ًالذي فعال هل أستمر أو أتوقف

ً أهال وسهال, أنـا أقـول بـارك اهللا فيـك:الشيخ وال مؤاخـذة فـأفرتض أنـك : ً
العـرص  يف  كـام يقولـون اآلنإمـا أن تكـون ذاك الرجـل الـذي: أحد الرجلني

ذ عنـــدما تكـــون  يف عنـــدك خلفيـــة علميـــة: احلـــارض ـــالعقائـــد الـــسلفية, فحينئ ٍ
, صًهكذا وعندك علم مثال بام صح وما مل يصح مـن حـديث رسـول اهللا 

فـــإذا اســـتمعت إىل مثـــل هـــذا اإلنـــسان فتـــستفيد كاملثـــال الـــذي رضبتـــه فـــيام 
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ـــفَتْلَعامـــة النـــاس ييتعلـــق بالـــصالة, فكالمـــه جـــذاب وهـــذا الـــذي جيعـــل  ون ُّ
  .التلفاز يف حمارضة أو ما شابه ذلك, ثم ينرش ذلك يف حوله إذا جلس

أمـــا إن كنـــت الرجـــل اآلخـــر الـــذي مـــا عنـــده اخللفيـــة العلميـــة والبـــصرية 
žÝÓ@@﴿: بعض اآليات القرآنية كقوله تبارك وتعاىل يف مرنا هباُالدينية التي أ

@@@@ÜÛa@óÛg@aìŽÇž…c@ïčÜîčjfl@čêč̂ flç@@@@@@@@@flåčß@bflãc@bflßflë@čéÜÛa@flæbflzžjŽflë@ïčäflÈfljŞma@åflßflë@bflãc@đñflč–fli@óÜflÇ@čé
@fĺ č×Šž’ŽàÛa﴾)فلـام يكـون الـشخص الـذي يـصغي إىل هـذا الـشيخ )١٠٨:يوسف 

من القـسم الثـاين فيخـشى عليـه أن تـزل بـه القـدم; ألنـه مـا عنـده مـا يميـز بـني 
  .صوابه وخطئه

ــــه; ــــا ال ألومــــك كونــــك أخــــذت ب بعــــض  يف  ألن احلقيقــــة كــــام يقــــالوأن
  :األشعار

  ٍما أنت أول سار وله قمر
إخواننـــا : مثلـــك كثـــري حتـــى مـــن إخواننـــا مثـــل أخونـــا هـــذا وغـــريه, يعنـــي

  السلفيني, تسمع أنت هبذه الكلمة ال بد?
  . نعم:مداخلة
, ... حيـنام جـاء إىل األردن أخـذوا بـه وصـاروا يتبعـوه أيـنام ذهـب:الشيخ

قيــــد احليـــاة هــــو النابلــــيس ذكــــر يل مــــثلام  يف  يــــزالأحـــدهم مــــن إخواننــــا ال
ًذكرت يل متاما معجبا بكلامت الشيخ الشعراوي وفصاحته وبيانه وأمثلته  ً

: هـل اختربتـه مـن حيـث عقيدتـه, قـال: ...التي يرضهبا وإىل آخره, قلت له 
 يف كنـت مـع صـاحب يل: ال, وذكر يل فيام بعد هو نفسه صاحبنا هـذا قـال

 يف  إىل الــشيخ الــشعراوي وحــرض جلــسته ثــم أركبــه معــهســيارته ملــا ذهــب
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فاغتنمتهـــا فرصـــة وركبـــت مـــع صـــاحبي : الـــسيارة يوصـــله إىل مكـــان, قـــال
عقيدتـه,  يف وأجريت احلديث التايل بينه وبني الشعراوي من أجل خيتربه

غري  يف القرآن الكريم يف أريد أن أعرف منك قوله تعاىل! يا أستاذ: قال له
   )٥:طــــه(﴾ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@@@﴿: مــــا آيــــة واحــــدة
اســتوى بمعنــى اســتوىل, صــاحبنا عنــده يشء مــن العقيــدة : مــا املعنــى? قــال

ًينــاقش الــشيخ وعــادة النــاس مــا عــىل هــذا : الــصحيحة فأخــذ يناقــشه, يعنــي
ًبيل جيادل شيخ كبري, هذا يشء خطري وخطري جدا; ُتربوا أنه يأيت واحد ش
  :ً كام قيل أيضاألن العادة جرت أنه

  فإن القول ما قالت حذام  إذا قالت حذام فصدقوها 
فكيـــف هـــذا ال يـــصدق حـــذام, ويأخـــذ يعطـــي وينـــاقش, كـــرب ذلـــك عـــىل 
ًالــشيخ, لكــن صــاحبنا حتمــل ذلــك فوجــه إليــه ســؤاال حــساسا عنــدنا نحــن  ً
معرش السلفيني, وهو ملا أول لـه اآليـة بـذاك التأويـل وهـو تأويـل باطـل كـام 

ــســأذكر قريب أيــن : لــو قــال لــك قائــل! يــا أســتاذ! طيــب: ا إن شــاء اهللا, قــال لــهً
كـل مكـان,  يف أعوذ بـاهللا ال جيـوز أن يقـول اإلنـسان أيـن اهللا, اهللا: اهللا? قال

ٍــقــال يومئذ عرفــت عقيدتــه أهنــا منحرفــة عــن الكتــاب وعــن الــسنة فــام عــدت 
  .اهتممت به اهتاممي األول, هذه القصة وقعت

 لعلــامء )٥:طــه(﴾ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa﴿: أن آيــة: الــشاهد اآلن
قـــــول للـــــسلف وقـــــول للخلـــــف, الـــــسلف : تفـــــسريها قـــــوالن يف املـــــسلمني

اسـتعىل, ولـذلك نحـن :  أي)٥:طـه (﴾ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@@@﴿: يقولـوا
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ا لقولــه تعــاىل: كــل ســجود يف :نقــول ــســبحان ريب األعــىل, تطبيق ً :﴿@|ğjfl
fl‰@flážaóÜžÇþa@Ùği﴾)١:األعلى(.  

”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@@@@@﴿: هو الـذي قالـه الـشيخ الـشعراوي: القول الثاين
ôflìflnža﴾)اسـتوىل, هـذا التأويـل مـن أبطـل الباطـل, ملـاذا? ألنـه :  يعنـي)٥:طه

ــي وبــني غــريه, لكــن اهللا تغلــب عليــه بينــه ر هــذا املعنــى أن هنــاك مغالبــة ِّصوُ
  ً وهل يقول هبذا مسلم? أنت تفهمني جيدا?فاستوىل عىل ملكه,

  . نعم:مداخلة
اسـتوىل, فمـن :  فرسه بمعنى)٥:طه(﴾ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@@@﴿ :الشيخ

ًكـــان مـــستوليا عليـــه مـــن قبـــل? أخـــالق مـــع اهللا حاشـــا هللا تبـــارك وتعـــاىل, ثـــم 
َّضــغث عــىل إبالــة, ملــا صــارحه بالــسؤال : جــاءت األخــرى كــام يقــال وهــي

هـذا مـا جيـوز توجيـه مثـل هـذا : أين اهللا? انتفض وقف شـعره وقـال: لسابقا
ًالسؤال علام أن هذا السؤال صدر من الرسـول عليـه الـصالة والـسالم ويف 

صــحيحه, لعلــك تــسمع أن  يف أصــح األحاديــث التــي رواهــا اإلمــام مــسلم
أصح الكتب بعد القرآن صحيح البخاري وصحيح مسلم? تسمع هذا وال 

هـــذا ! صــحيح مـــسلم, تـــرى يف احلـــديث الــذي ســـأذكره مـــروي! بــد, طيـــب
الرجــل الفاضــل الــشعراوي الــذي أخــذ بمجــامع قلــوب النــاس ال شــك أنــه 
أحد رجلني بالنسبة هلذا احلديث الذي سأذكره, إما أن يكون عىل علم به 

أحالمهــا مــر, : فجحــده, وأن يكــون عــىل جهــل بــه فلــم يقــل بــه, وكــام يقــال
هــذا أخطــر ممــا لــو مل يعــرف, مــع ذلــك كونــه مل إن كــان عــرف وحــاد : يعنــي

يعرف قد يقال هذا بالنسبة لعامة الناس, أما بالنسبة لـشخص يتـوىل إرشـاد 



@lbnØ!@íÝÉÜa@¶bÉm@ 
 ١٩٨ 

ًالعامل اإلسالمي كله وتوجيهه هذا قبيح جدا أن نتصور نحن بأنه مل يطرق 
  سمعه هذا احلديث الصحيح, ما هو هذا احلديث الصحيح?

 لكــن أريــد أن آخــذ منهــا مــا يناســب هــي قــصة طويلــة: اآلن أرجــو االنتبــاه
معاويــة بــن : املقــام اآلن, رجــل مــن أصــحاب الرســول عليــه الــسالم اســمه

يل جاريــــة !  فقـــال لــــه يـــا رســـول اهللاص احلكـــم الـــسلمي, جــــاء إىل النبـــي
ا عــىل غنمــي, وأنــا  يف أحــد يف ًترعــى غــنام يل ــاملدينــة, فــسطا الــذئب يوم ً

 يف صـفعها صـفعة: عنـيبرش أغضب كام يغضب البرش فـصككتها صـكة, ي
وعيل يا رسول اهللا عتق رقبة, يستفرس ويستوضح : خدها, قال معاوية هذا

مــن الرســول هــل جيــزي عنــه أن يعتــق هــذه اجلاريــة; ألنــه رضهبــا بغــري حــق, 
ًسطا الذئب, الرجل مـاذا يفعـل مـع الـذئب فـضال عـن اجلاريـة? فهـو نـدمان 

ائـــت «: ليـــه الـــسالمعـــىل تلـــك الـــصفعة أو الـــصكة كـــام قـــال هـــو, فقـــال لـــه ع
أيـن «: هنـا الـشاهد, قـال هلـا رسـول اهللا! أين اهللا: , فلام جاءت, قال هلا»هبا

أنت رسـول اهللا, فالتفـت إىل : فمن أنا? قالت: السامء, قال يف :اهللا? قالت
أيـن اهللا? رسـول اهللا, : ومن الذي قال» اعتقها فإهنا مؤمنة: سيدها وقال هلا

  .السامء يف وأجابت اجلارية بأن اهللا
الـسامء  يف الشعراوي وأمثاله كثري مـن علـامء األزهـر ال يؤمنـون بـأن اهللا

@žåflß@žáŽnäčßcc﴿: سورة تبارك سورة امللك يف مع أن كل مسلم يقرأ قوله تعاىل
@@¿@@@@@@@Ž‰ìŽàflm@flïčç@afl‡hÏ@flž‰þa@ŽáØči@flÑčž‚flí@žæc@čõbflàŞÛaLJ@@@@@žåflß@žáŽnäčßc@žâc@@@@¿@@@@žæc@čõbflàŞÛa
Ží@@@@@@Šíč̂ flã@flÑžî×@flæìŽàÜžÈflnflÏ@bĆjč•bfly@žáØžîÜflÇ@flÝčžŠ﴾)فاجلاريـة مـن هـذه )١٧ – ١٦ :امللك 

احليثيــة أعلــم مــن الــشعراوي وأمثالــه; ألهنــا اســتطاعت أن جتيــب اجلــواب 
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: ًالذي شهد بسببه رسول اهللا هلا بأهنا مؤمنـة, وبنـاء عـىل ذلـك قـال لـسيدها
ًعاليا, وليس كام يقول : السامء, أي يف اعتقها فإهنا مؤمنة, شهدت بأن اهللا

كثــري مــن أمثــال الــشعراوي وغــريه, وهــذه عبــارة مــشهورة بــني عامــة النــاس 
كــل  يف كــل مكــان, اهللا موجــود يف مــاذا يقــول? اهللا موجــود...وســتذكرها,

ü@bŞäÛa@flŠflr×c@ŞåčØÛflë@@@﴿: الوجــود هــذا كفــر, لكــن النــاس كــام قــال تعــاىل
flæìŽàÜžÈflí﴾)ملـاذا كفـر? ألنـه خمـالف أوال ملـا سـبق أن ذكرنـا مـن )١٨٧:افاألعر ً

 وبمثـل حـديث اجلاريـة )٥:طـه (﴾ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@@@@@﴿: مثـل قولـه
  .سورة تبارك يف ًإيامنا بام جاء»السامء يف :أين اهللا? قالت«: هذه

ينـزل اهللا كـل «: صًواألحاديث واآليات كثرية وكثرية جدا كمثـل قولـه 
ٍأال هــل مـــن داع : الثلـــث األخــري مـــن الليــل فيقـــول يف ليلــة إىل ســـامء الــدنيا

» فأستجيب له, أال من هل من مستغفر فأغفر لـه, أال هـل مـن تائـب فأعطيـه
أال كـــذا أال كـــذا حتـــى يطلـــع الفجـــر, فنـــزول اهللا مـــن الـــسامء معنـــاه أنـــه عـــىل 

  .كل مكان كام يقول العوام يف السامء وليس
خمالفـــة لآليـــات ولألحاديـــث الـــصحيحة, مـــن جهـــة فيـــه : هـــذا مـــن جهـــة

اهللا عـز وجـل أزيل ال أول لـه كـام : ًلو رجع العاقل املسلم متـسائال: أخرى
 أمـا اخللـق فلـه أول, كـام )٣:احلديد(﴾ŽåčbfljÛaflë@ŽŠčçbÄÛaflë@ŽŠčŁaflë@ŽÞŞëþa@flìŽç@@@@﴿: قال

مـا أكتـب? : لاكتـب, قـا: أول مـا خلـق اهللا القلـم فقـال لـه«: قال عليه السالم
 فقبل أن خيلـق اهللا اخللـق هـل كـان» اكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة: قال
ًـكل مكان? املكان مل يكـن مـع اهللا رشيكا  يف اهللا: مكان, وهم يقولونيف 

bflàŞãg@@﴿: كن, كام قال عـز وجـل: له; ألن اهللا هو الذي أوجده وخلقه بكلمة
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@@@@@flí@žæc@bĆ÷žîfl‘@fl…afl‰c@afl‡g@ŽêŽŠžßc@@@@@@ŽæìØflîÏ@žå×@ŽéÛ@flÞìÔ﴾) خلـق الـسموات :  فـبكن)٨٢:يـس
واألرض فكــــان الزمــــان وكــــان املكــــان, فــــام معنــــى هــــؤالء النــــاس حيــــنام 

كل مكان, وقد كان اهللا وال مكان, هل معنى ذلـك  يف اهللا موجود: يقولون
أن اهللا ملـــا خلـــق اخللـــق دخـــل فيـــه, فـــصار املرجـــع وصـــار لـــه مـــأوى, : ًإذا

ا ا لــــه تعــــاىل اهللا عــــام هــــ يف ًــــوصــــار حماط ًــــذا املكــــان, صــــار املكــــان مرابط
ًيقولون علوا كبريا; ألهنم يقولون   .كل مكان هذه واحدة يف اهللا: ً

أن األمـــــــاكن ليـــــــست بنـــــــسبة واحـــــــدة مـــــــن حيـــــــث الطهـــــــارة : واألخـــــــرى
مـــن حيـــث الـــسمو والرفعـــة والقـــذارة, وإنـــام خيتلـــف مكـــان مـــن ..والنظافـــة

خـــري البقـــاع «:  قـــالص  النبـــياحلـــديث الـــصحيح أن يف مكـــان, وقـــد جـــاء
 يف ربنا موجود عىل حد تعبريهم! رىُت )١(»املساجد, ورش البقاع األسواق

األسواق, فهل هذا يليق بـاهللا  يف املساجد وموجود يف كل مكان, موجود
ولـيس هـذا فقـط, ففـي ! رش األمـاكن? يف عز وجل العيل القـدير أنـه يكـون

اخلـــالء لـــه  يف .. بيـــت اخلـــالء .. فُـــنُاألســـواق البيـــوت, ويف البيـــوت الك
الــوادي أو مــا شــابه ذلــك, هــذه كلهــا أمكنــة  يف البحــر أو يف جمــاري تــصب

ًبــل ال نــذهب بعيــدا أن بطــن اإلنــسان املمتلــئ قــذارة هــو مكــان, بــدليل أنــه 
يتــنفس اهلــواء ويأكــل الطعــام, ويــرشب الــرشاب, كــل هــذا مكــان, فهــل ربنــا 

ا كــام يزعمــ يف عــز وجــل ــهــذه األمكنــة حق كــل مكــان,  يف ون, اهللا موجــودً
 اآليـة كـام ذكرنـا )١٦:امللك(﴾žåflß@žáŽnäčßcc@@@¿@@čõbflàŞÛa@﴿: كيف جاء هذا واهللا يقـول

  .ًآنفا
                                                 

 ).٣٢٧١رقم ("صحيح اجلامع" )١(
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﴿@@@@čéžîÛg@ŽëşŠÛaflë@òØčöýflàÛa@ŽxŽŠžÈflm﴾) كـل مكـان,  يف  لـيس تنـزل عليـه)٤:املعـارج
 كـل هـذه )١٠:فـاطر (﴾@ŽÝflàflÈÛaflë@ŽkğîİÛa@ŽáčÜØÛa@Ž†flÈž–flí@čéžîÛg@@ŽéŽÈÏžŠflí@Ž|čÛbŞ–Ûa@@@@﴿: كـذلك

ً متاما فهو ال يـؤمن هبـا ولـذلك ًةمخ الشيخ الشعراوي متعطل يف النصوص
ا, أيـن اهللا? قـال ًـاستنكر عىل صاحبنا ملـا وجـه إليـه سـؤاال نبوي أعـوذ بـاهللا, : ً

كـل  يف مـا هـو اجلـواب? اهللا موجـود: لـو قيـل! هذا ما يصح أن يقال, طيـب
  .مكان

ي كمثــل شــيخ آخــر مــع اخــتالف بيــنهام بــال شــك, هــذا الــذي فالــشعراو
ــــه وال بــــد? كالمهــــا قــــصاص والقــــصاص هــــذه  يــــسمى كــــشك, تــــسمعون ب
طبيعـــتهم, جيمعـــون النـــاس حـــوهلم وينبـــسطون مـــن كالمهـــم, لكـــن مهـــام 

مــا هــي : حــرض الواحــد مــنهم جلــسات هــؤالء القــصاصني, اســأله بعــد ســنني
احلـــالل واحلــــرام واملكــــروه معلوماتـــك التــــي كــــسبتها بـــام يتعلــــق بمعرفــــة 

ًواملــستحب وإىل آخــر مــا هنالــك مــن أحكــام رشعيــة? ال جتــد عنــده شــيئا 
ا, إنــام عنــده حكايــات عنــده ســوالف كــام يقولــون, ومرتــاح مطمــئن ..ًــإطالق

ا; ــمتام لكــن اخلامتــة مــا خيــرج مــن هــذه الــدروس بــيشء أول كــل يشء ...ً
  .يصحح عقيدته وهذا هو املثال بني أيدينا

لـــة ال أريـــد اآلن أن أخـــوض فيهـــا; ألن هـــذا لـــو ســـألت العامـــة وهنـــاك أمث
كـالم اهللا, : القـرآن كـالم مـن? كـل املـسلمني يقولـون: ًفضال عن أهل العلم

يلفــوا ...لكنــك لــو بحثــت مــع الــشعراوي وأمثالــه مــن األشــاعرة واملعتزليــة 
ويدوروا معـك حتـى خيرجـوك عـن هـذه العقيـدة ويقولـوا القـرآن هـذا لـيس 

 لكـــن مـــا هكـــذا رصاحـــة حتـــى مـــا يـــسقطوا عـــىل رحيـــتهم النتنـــة, كـــالم اهللا,
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 مثـل التـوراة ومثـل )١٦٤:النـساء (﴾bĆàîčÜØflm@óflìŽß@ŽéÜÛa@fláÜ×flë@@@@﴿: القرآن كـالم اهللا
  .اإلنجيل كلها كتب أنزهلا اهللا عىل رسله املصطفني األخيار

كــــل  يف أن العقيــــدة التــــي جيــــب تدريــــسها مــــن كــــل العلــــامء: فالــــشاهد
الشعراوي وكشك هذا ال يدندنون حول ذلك, انزل مرتبـة  يف بات,املناس
 يف هــل ســمعت الــشعراوي يبــني للنــاس هــذه الــصالة التــي أمرنــا هبــا: ثانيــة

fĺ@@@@@@@@@﴿: قوله تعـاىل čÈč×aŞŠÛa@flÉflß@aìŽÈ×ž‰aflë@ñb×ŞŒÛa@aìŽmeflë@ñýŞ–Ûa@aìŽàîčÓcflë﴾) ٤٣:البقـرة( 
كيـــــف : ره, ومـــــا ســـــألكنـــــصحك هـــــو جـــــزاه اهللا خـــــري هـــــذا ال يمكـــــن إنكـــــا

: الصالة وتصيل ما تصيل, إىل آخـر مـا ذكـرت أنـت, لكـن هـل قـال لـك...
ا قـل : ًكيف ينبغـي أن تـصيل, أنـا أقـول لـك سـلفا ًـال, ملـاذا? إذا كنـت خمطئ

  ..يل أخطأت
   ...:مداخلة

 ال, هذا واجب, ملاذا? ألنني عىل مثـل اليقـني أنـه وكـشك وغـريه :الشيخ
ون, لكــــن ال يعرفــــون يــــصلون, ملــــاذا? ألن ال يعرفــــون يــــصلون, هــــم يــــصل

ًمـذهبهم, إن كـانوا شـافعية مـثال يفعلـوا هكـذا  يف صالهتم حسب ما قـرؤوا
 ص ًواألمثلة كثرية وكثرية جدا, وإنـام النبـي...ال,: إن كانوا حنفيني يقول

  .)١(»صلوا كام رأيتموين أصيل«: قال
ًن الكتـاب كـال ًـهنا نحـن نالحـظ أن العلـامء حقا هـم الـذين يدرسـو: ًفإذا

وبخاصــة مــا يتعلــق بتــصحيح العقائــد, ثــم العبــادات, أمــا اجلوانــب العلميــة 

                                                 
 ).٨٩٣رقم ("صحيح اجلامع" )١(
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ا بقـــدرة اهللا عـــز  ًـــالكونيـــة الطبيعيـــة فهـــذه بـــال شـــك تفيـــد وتزيـــد املـــؤمن إيامن
ًـوحكمته, لكن هؤالء قبل ذلك كان عليهم لزاما أن يعرفـوا كيـف ...وجل 

  .ًيعبدون اهللا ال يرشكون به شيئا
كــل بــالد الــدنيا جتــد مــسلمني يتقــصدون زيــارة  يف :ت لكــماليــوم إذا قلــ

قــرب الــويل أو الــصالح كعبــة يطــوف حوهلــا, ..القبــور, وبعــضهم يتخــذ القــرب
  ?إىل مرصزمانك  يف ذهبت

  . ال:مداخلة
  . رأيت مقام احلسني والسيدة زينب وأمحد البدوي:الشيخ
  . واهللا سمعت عنهم لكن ما رأيت:مداخلة
  .ردين بدا يل أنك أ:الشيخ
  . أردين إنام اآلن سعودي:مداخلة
  ... لكن األصل :الشيخ
  ...أردين ... والدي سعودي وأمي أردنية, ولكن :مداخلة
  األردن? يف عشت:  أنا قصدي من السؤال:الشيخ
  .ً طبعا, أربعني سنة:مداخلة
  ... هذا هو, فهذا املقصود, تسمع بمقام ابن :الشيخ
  . نعم:مداخلة
  القرب الضخم هذا الذي عملوه?رأيت !  طيب:الشيخ
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  . نعم:مداخلة

يزورونـــه, ويتوســـلون بـــه عنـــد اهللا ...النـــاس, يأتونـــه ... هـــذا كلـــه :الـــشيخ
كل بالد الدنيا موجود هذه املصيبة, والشيخ الشعراوي  يف تبارك وتعاىل,

وكــــــشك ال يتكلمــــــون وال كلمــــــة, ملــــــاذا? ألهنــــــم ال يريــــــدون أن جيــــــاهبوا 
 وهـــــم يؤلفـــــوا القلـــــوب بمثـــــل ذلـــــك الكـــــالم الـــــشعوب; ألنـــــه ســـــينفر مـــــنهم

حلــب يشء أظلــم  يف دمــشق يوجــد يشء مــن هــذا, يف املعــسول اجلميــل,
ــصَأنــا أ... يف عليــك....مــن هــذا, أمــا   ألبــاين ثــم دمــشقي ثــم أردين, فأنــا ِيلْ

ًـأعرف البالد هـذه, كـل واحـدة هلـا مـاذا? مزيـة أو مـصيبة, طبعا سـوريا فيهـا 
 ا بيــنهام محــص ومحــى وإىل آخــره,عواصــم مــشهورة كدمــشق وحلــب ومــ

دمــــشق  يف مــــسجد أمــــوي كبــــري مــــضاهاة للمــــسجد األمــــوي يف حلــــبيف 
دمــــشق يزعمــــون حييــــى عليــــه الــــسالم  يف مــــسجد بنــــي أميــــة يف العاصــــمة,

مـــدفون فيـــه أبـــوه,  −  زعمـــوا –حلـــب  يف مـــسجد بنـــي أميـــة يف مـــدفون فيـــه,
وظيفتـه أنـه زكريا, وكل من القربين مقصود وعىل كل منهام سادن, : يعني

مــــا شــــاء اهللا هيــــدي النــــاس كيــــف يــــزورون هــــذا القــــرب وذاك, وكيــــف جيــــب 
  .عليهم أن يقدموا النذور

 جاءت امرأة لزيارة قرب حييى عليه السالم: دمشق يف حكى يل أحدهم
مسجد دمشق, فسمعه سادن ويظهر أنه كان عنده يشء من الوعي لكن يف 

 امرأة مسكينة وقفـت تـدعو يتخذ السدانة وسيلة للعيش, سمع هذا السادن
ًيا سيدي حييى أنا جئـت متوسـال لـك أن ربنـا يعـايف يل ابنـي, مـاذا : وتقول

يـــا حرمـــة جـــاءت واحـــدة هنـــا قبلـــك : ًقـــال الـــسادن مـــسرتجعا هبـــا? قـــال هلـــا
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فسيدي حييى ذهب معها, ذهب معهـا مـن أجـل يعـايف هلـا ابنهـا أو بنتهـا أو 
  .اًإىل آخره, هذه املهازل الرشكية رصحية جد
ا[ًزيــــل لــــيس ديانــــة, إنــــام ُيف حلــــب كــــان هنــــاك قــــرب واحلمــــد هللا أ ــــتزيين ً [

حلب كان قرب اسمه يغنيك عن الضالل الذي يقع فيه الناس  يف للعاصمة,
ًقايض احلاجات, وكان مقصودا من كل مكان وخاصة من النـساء, : اسمه

عنــد ًتكــون الواحــدة عقــيام ال تلــد يمــيض ســنة ســنتني مــا شــاء اهللا, روح إىل 
ا ـــــقـــــايض احلاجـــــات, مـــــاذا تفعـــــل? قـــــايض احلاجـــــات قـــــربه طبع مقـــــام  يف ً

املقامات التي نتحدث عنها, والقرب له سنام, فأوحى الـشيطان بواسـطة ...
السادن هناك أن املرأة العقيم إذا جاءت وركبت عىل القرب هكذا وعملت 

بعـد ذلـك تنكـشف القـضية ...كذا حركات, تذهب بإذن اهللا زعموا حـبىل, 
 هــــذا الـــــسادن بأســــاليبه املـــــاكرة يـــــذهب إىل هــــؤالء النـــــساء الـــــضعيفات أن

العقـــول أنـــه الزم الليلـــة تبـــاتني هنـــا حتـــى حيـــرض عليـــك قـــايض احلاجـــات, 
ًوفعال تظن أن هذا الكالم صحيح وتبات تلك الليلة, والناحية ذات املقام 

مـا اخـتىل «: هو, هـذا وحـده يكفـي املـسلم أن يعـرف قولـه عليـه الـسالم...
  .)١(»ل بامرأة إال كان الشيطان ثالثهامرج

  ًحينام ينتصف الليل يظهـر هـو بلبـاس أبـيض وروائـح زكيـة ويظهـر قلـيال 
ًقليال أمام هذه املرأة بصورة فيها يشء من الرهبة, فهـي كانـت ملقنـة سـلفا  ً
أن الزم تبــات مــن أجــل يظهــر عليــك قــايض احلاجــات, قــايض احلاجــات 

ً قلـــيال إىل أن يواقعهـــا وجيامعهـــا ويـــصدف ًيظهـــر عليهـــا يتقـــدم إليهـــا قلـــيال
                                                 

 ).٢٥٤٩رقم ("صحيح اجلامع" )١(
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ًأحيانا تذهب حبىل, من أحبلها? السادن اخلبيث املاكر الـذي يتخـذ القـرب 
  .يتسرت من ورائه ويسمى قايض احلاجات

سنني وهؤالء احللبيون الرجـال والنـساء يؤمنـون هبـذه الداهيـة الكـربى, 
مــا كــان : بعــضهملــيس مــن كرامــات األوليــاء, أن اهللا يعطــيهم كــام يقــول ...

معجزة لنبي كان كرامة لـويل, متـيش هـذه الـضالالت وال أحـد ينكرهـا إال 
  .عون للحقَاألرض; ألهنم يد يف نبذونُأفراد قليلني ي
ًواســـع جـــدا لكـــن فـــيام  هـــذا املجـــال مـــع األســـف واســـع يف واحلـــديث

ًيتعلـــق بالـــشيخ الـــشعراوي أنـــه مـــن جانـــب فعـــال مفيـــد ولكـــن مـــن جوانـــب 
ا عــن أخــرى يــضل النــاس ــ بــه ألهنــم ال يعلمــون, هــذا يشء ممــا يتعلــق جواب ً

  .ذاك السؤال
 كـام قـال تعـاىل...أن حممـد عليـه الـسالم هـو رسـول :  من عقائده يقـول

flpbflß@žåíhÏc@ŽÝŽşŠÛa@čéčÜžjÓ@žåčß@žoÜfl@ž†Ó@ćÞìŽfl‰@bÛg@ć†ŞàflzŽß@bflßflë@@@@@@@@@@@﴿: القـرآن الكـريميف 
@@@óÜflÇ@žáŽnžjÜÔžãa@flÝčnÓ@žëc@žáØčibÔžÇc@﴾)  إىل آخـر اآليـة, يقولـون ويمكـن )١٤٤:آل عمـران 

  حممد خلق من نور اهللا, سمعت هذا اليشء أو ال?: هذا سمعته
أول مـا خلـق اهللا ": سوريا موجود, ويف األردن موجـود يقـول يف :الشيخ

  , ما سمعت هذا احلديث عندك?"نور نبيك يا جابر
  . هذا سمعته من الشعراوي:مداخلة
وهـذا مـن أبطـل ! , رأيـت?−  عىل رجليها − : يقولون... هه, أتت :الشيخ

ًالباطل, كيف خلق اهللا حممدا من نوره, وأول ما خلق اهللا القلم واحلديث 
ا مــا : اكتـب, قـال: أول مـا خلـق اهللا القلـم, فقـال لـه«: ًـصـحيح كـام ذكرتـه آنف
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سول الر...بعد ذلك نحن نعرف » ما هو كائن إىل يوم القيامة: أكتب? قال
أنه حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب, وهكذا, وبعد ذلك ينقطع السند أو 
النـــسب, لكـــن هـــو عـــىل كـــل حـــال جـــده األول مـــن هـــو? آدم عليـــه الـــصالة 

كلكـم «: احلـديث الـصحيح يف والسالم; ألنه كلكـم كـام قـال عليـه الـسالم
 ثــم ًكيــف إذا حممــد وبينــه وبــني آدم اهللا كــم جــد, )١(»مــن آدم وآدم مــن تــراب

 تريـد مـخ كبـري ال وجـود لـه..هو قبـل هـؤالء خلـق مـن نـور, هـذه تريـد إيـامن
هذا الكون, أنه يؤمن بمثـل هـذه اخلرافـات أمـا عامـة املـسلمني وبعـض يف 

  .اخلاصة منهم وأن تشاهد ومنهم الشيخ الشعراوي يؤمن هبذه اخلرافة
 السنن األربعـة وال يف مسلم وال يف البخاري وال يف هذا حديث ال هو

ا إال إذا صــح التعبــري  ًــاألربعــني وال األربعامئــة ال أصــل هلــذا احلــديث إطالق
  أخماخ املخرفني, هذا له وجود هناك فقط, هذا ما هو اإلسالم?يف 

  قال الصحابة ليس بالتمويه  اإلسالم قال اهللا قال رسوله
  .إىل آخر ما قال ابن القيم رمحه اهللا

  )٠٠:٠٠:٠٠/أ٤٠( و)٠٠:١٨:٠٨/ب٣٩("رحلة النور"

                                                 
 ).٦٧٩٨رقم ("معصحيح اجلا" )١(
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א 
  ٢...........................................................................................آتاب العلو هللا تعالى

  ٣............................................باب إثبات صفة العلو هللا تعالى والرد على من أنكرها] ١[

  ٥....................................................................................................باب منه] ٢[

  ٦.........................................ح والعقل الفطريباب علو اهللا تعالى ثابت بالنقل الصحي] ٣[

  ٩.........................................باب إثبات علو اهللا تعالى مع بيان ضعف حديث األوعال] ٤[

  ١٦.................................................................................. باب من أدلة علو اهللا]٥[

  ١٧..................................................................................................باب منه] ٦[

  ١٨........لعلو للواحد القهار وبيان سبب خطأ المؤولة في أبواب الصفاتباب إثبات صفة ا] ٧[

  ٢٨..........................................باب أدلة نزول القرآن فيها إثبات صفة العلو هللا تعالى] ٨[

ة المؤمنين لربهم ﴿َعَلى اَألَراِئِك َينُظُروَن﴾ وهل المقصود بذلك رؤي: باب تفسير قوله تعالى] ٩[
  ٢٩.....................................................دائًما؟ وبيان أن إثبات الرؤية يستلزم إثبات العلو

  ٣٣...............................................................باب أحاديث إثبات الفوقية متواترة] ١٠[

اهللا تعالى فوق عرشه : في الكالم على علوه تعالى فيقال"بذاته" باب هل يستخدم لفظ ]١١[
  ٣٤.............................................بائن من خلقه؟: فيقال" بائن"ه؟ وهل يستخدم لفظ بذات

  ٣٧.......................وذآر بعض من أنكر ذلك، باب إثبات استواء اهللا تعالى على عرشه] ١٢[

  ٣٨................................................باب الرد على من تأول استوى بمعنى استولى] ١٣[

  ٤٣............................باب صحة أثر مالك الشهير في االستواء والرد على من ضعفه] ١٤[

وبيان خطأ الخوض في آيفية االستواء" غير مجهول..واالستواء:" باب شرح قول مالك]١٥[
.................................................................................................................٤٤  

  ٤٥......................................ءباب بيان خطأ من حرَّف أثر مالك الشهير في االستوا] ١٦[

  ٤٦........................................... باب جواز اإلشارة إلى اهللا تعالى باإلصبع إلى العلو]١٧[

  ٤٧...............................................»أأمنتم من في السماء«: باب معنى قوله تعالى] ١٨[

  ٥٤.....................................................السماء) في(اهللا : في قولنا) في(باب معنى] ١٩[
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ارحموا » «ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء«باب الرد على من أنكر حديث ] ٢٠[

  ٥٥................................................................»من في األرض يرحمكم من في السماء

  ٦٠..................................................باب بيان عقيدة أبي حنيفة في علو اهللا تعالى] ٢١[

  ٦٣..........................باب الحنفية المتقدمون آانوا على طريقة السلف في إثبات العلو] ٢٢[

  ٦٤..................................باب تفصيل القول في حديث الجارية والرد على المخالفين] ٢٣[

  ٩٢...........................................باب حديث الجارية قاصمة ظهر المعطلين للصفات] ٢٤[

  ٩٣.........................................................باب الرد على من ضعَّف حديث الجارية] ٢٥[

  ٩٦...............................................................................................باب منه] ٢٦[

  ١٠٠.............................................................................................باب منه] ٢٧[

  ١٠٤.............................................................................................باب منه] ٢٨[

  ١٠٨........................باع الحبشي تنكر حديث الجاريةباب نصيحة الشيخ المرأة من أت] ٢٩[

  ١١٢....................................................؟»أين«باب هل يجوز أن ُيسأل عن اهللا بـ ] ٣٠[

  ١٢٠........................السؤال عن المكان أم المكانة؟" أين اهللا"باب هل المراد بسؤال ] ٣١[

وذآر بعض من أنكر " أين"لفوقية هللا تعالى وجواز السؤال عن اهللا تعالى بـ باب إثبات ا ]٣٢[
  ١٢٢  ذلك

  ١٢٣............................................................"أين"باب جواز السؤال عن اهللا بـ] ٣٣[

  ١٢٤.."أين"باب ضالل منكري الفوقية عن اهللا تعالى، وضالل منكري السؤال عن اهللا بـ] ٣٤[

  ١٢٥..................................................باب معية اهللا للخلق هل تنافي علوه تعالى؟] ٣٥[

﴿وهو معكم أينما آنتم﴾ معية علمية والرد على من خالف ذلك:  باب المعية في قوله تعالى]٣٦[
...............................................................................................................١٢٧  

  ١٢٨﴿وهو معكم أينما آنتم﴾ بمعية العلم؛ من التأويل المذموم؟: ه تعالى باب هل تأويل قول]٣٧[

  ١٣٢..............................................................................باب في أقسام المعية] ٣٨[

  ١٣٣............................................................باب آروية األرض وعلو اهللا تعالى] ٣٩[

  ١٣٤................»فإن اهللا قبل وجهه«: صتعالى وقول النبي باب الجمع بين علو اهللا ] ٤٠[

إن أحدآم إذا قام يصلي فال يبصق ِقَبَل وجهه فإن اهللا قبل «:صباب هل ينافي قوله ] ٤١[
  ١٣٦..........................................................................عقيدة علو اهللا تعالى؟» وجهه

ه لو أنكم دلَّيتم حبًال إلى األرض السفلى لهبط والذي نفس محمد بيد«: باب حال حديث ]٤٢[
  ١٣٧...............................................................................................»... على اهللا
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  ١٣٩.................................................باب رد شبهات حول إثبات الفوقية هللا تعالى] ٤٣[

: باب إثبات صفة االستواء هللا تعالى والرد على من أنكر ذلك والرد على شبهة المعطلة] ٤٤[
  ١٥١........أن إثبات الصفات هللا يستلزم التشبيه، مع َنْقٍل ُمهم عن اإلمام الجويني حول ذلك آله

باب الرد على بعض أهل البدع ممن عطَّل صفة  االستواء وغيرها مع الكالم على مسند ] ٤٥[
  ١٦٢............................................................................................الربيع بن حبيب

  ١٦٩.............................................................. رد شبهة حول علوِّ اهللا تعالىباب] ٤٦[

  ١٨٧.ومحققه» دفع شبه التشبيه« باب رد شبهة حول علوِّ اهللا تعالى  والكالم على آتاب ]٤٧[

لق النبي  والكالم على علو اهللا تعالى،  وهل خ– رحمه اهللا –باب بيان عقيدة الشعراوي ] ٤٨[
  ١٩٣.................................................................. من نور، وهل هو أول مخلوق؟ص

  ٢٠٨.....................................................................................................الفهرس

  


